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Silva ·-·Manuce Pinto - Mauro"Miranda- Nabor JCInior ·~·Ney Suassuna - OdacirSoares - Onofre Quinan "·Osmàr Dias " Pedro Simon- Ramez Tebet Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião ~Homero Jucá - Romeu
Tuma - Ronaldo Cunha Umá - Sebastião Rocha Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho~ Totó Cavalcante - Valmir Campelo . ~ Vilson · Kleinübing · ·
·
Waldeck Orriela5.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • A
lista de presença acusa o comparecimento de 74
Srs. Senadores. Havendo nCimero regimental, decla- .
ro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Nabor J(i.
nior.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO

N• 257/96, de 12 de julho de 1996, do Ministro
de Minas e Energia, referente ao Requerimento n•
560, de 1996, de iliformações, do Senador Pedro Simon.
As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
.. O requerimento vai ao Arquivo.
OÁCIOS .... ,·,
DE MINISTRO.DE ESTADO
·.
·..... , :· ; ·--r-:~:.---:·~:~.::-.;-:-'::" .:·-·.....
N° 19196, de 5 de julho de 1996, do Ministro
Extraordinário de Polftica Fundiária, referente ao Requerimento n• 526; de 1996, de informâções; do Senador José Bianco. . ._ .. .: .
. . ..
• .
· · ·
N• 621/96, de 10_de julho de 1996, do Ministro
do Planejamento e Orçainento, referente ao Reqii&rimento n" 496, de 1996; de informações, do Senador Mauro Miranda
·
·
··
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes•.· •.·..• : •
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação. .. . -, · ·- •
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secre1ário em exercfcio, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 685, DE 1996 ,,,
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, as seguintes informações ao Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento:
· I - As razões pelas quais, até o presente
não foram liberados os recursos extraordinários
alocados em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pela Medida Provisória
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n• 1.467, de 5 de junho de 1996, no. montante de R$
800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais).

Justificação

o Governo Federal mobilizou a opinião pública
anunciando o assentamento de 60.000 farnilias de
trabalhadores sem terra, neste ano.
De igual sorte deu publicidade à liberação de
R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais),
para cumprimento dessa meta.
Nada obstante, até o presente o Governo Federal não tomou as providencias normativas relacionadas à viabilização desses recursos, essenciais
para o cumprimento das metas da Reforma Agrária.
Indispensável se toma para o Senado Federal
tomar conhecimento das razões da não viabilização
desses recursos, para cobrá-los, vez que a Reforma
Agrária é um programa que deve ser resguardado
dos contigenciafnentos do orçamento, pela sua irn- ·
penosa necessidade para o desenvolvimento do
Pafs, com justiça e em paz social.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Senador Emandes Amorim - Quarto Secretário do
Senado Federal- PMDB- RO.
(À Mesa para Decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
requerimento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento lntemo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.
São lidos os-se§aintes:
REQUERIMENTO N" 686, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta
das matérias abaixo discriminadas, uma vez que Ira·
tam de matérias correlatas.
1) Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1995,
que "define o crime de tortura, nos termos do art.
5°, inciso 111 e XLIII, da Constituição Feâeral, e dá
outras providências", de autoria do Senador Júlio~
Campos. .
.
~ ~· ~· ..
2) Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1996, (n•
4.716/1994, na origem), "define os crimes de tortura
. e dá outras providências," de autoria do Poder Exe-_
cutivo.
Sala das Sessões, _16 de julho de 1996. - Senador Ramez Tebet.

~
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REQUERIMENTO N° 687, DE 1996
-

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno,
requeiro que sobre PLC n• 34, de 1996, que "dá
nova redação ao inciso III do artigo 82 da Lei n•
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil", seja apensado o PLS n• 44, de 1996, de
minha autoria, que regula a mesma matéria.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os
requerimentos lidos serão incluídos em .Ordem do
Dia oportunamente, consoante disposto no art. 255,
inciso 11, alínea c, item 8, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos•.
O SR. EDUARDO SUPUCY ·.Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para uma breve comunicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para
uma breve ~omunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de registrar que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
sancionou hoje o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1997, que inclui o art. 30, contendo
emenda por mim proposta ao Relator da matéria,
Senador Ronaldo Cunha Uma, e que acabou sendo
aprovada por unanimidade.
Tive a oportunidade de dialogar com o Ministro
Antônio Kandir no dorningo e, ontem, com o Secretário Executivo do Planejamento, Andrea Calabi, e
com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho,
quando,. finaimente, êôfiSêQüi-levai ao -Executivo-aF=
gumentos no sentido de que esta proposição deveria
ser mantida e não vetada.
Ontem, o Ministro Clóvis Carvalho respondeu
ao meu primeiro telefonema, informando que, em
conversa com o Presidente a respeito do assunto,
apresentou as ponderações que eu havia feito e, então, o Presidente resolveu sancionar o art. 30, que
diz o seguinte:
•art. 30. A proposta orçamentária para
1997 poderá prever recursos para a implan·
tação do Programa de Garantia de Renda
. Mínima alocados em subatividade especifi-

ca•
~ A importância desse artigo, Sr. Presidente, é
que agora a Câmara dos Deputados póderá~votar o
projeto de lei que institui o Programa de Garantia de
.Renda Miníma -e espero que o faça.
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Transmiti ao Ministro Clóvis Carvalho que essa
proposição poderá ser objeto de diálogo. No próximo
dia 24 foi marcada uma audiência com o Ministro
Antônio Kandir, ocasião em que o Deputado Germano Rigotto e eu levaremos ao Ministro o parecer
deste Deputado, com as propostas de aperfeiçoamento do projeto aprovado no Senado. Gostaríamos
de ver corno tomar factível esse projeto.

As emendas que o Deputado Germano Rigotto
está apresentando relaciona o Programa de Garantia de Renda Mínima à Educação, porque os seus
beneficiários que tiverem crianças até 14 anos deverão demonstrar que elas estão freqüentando a escola, à luz das experiências positivas que estão ocorrendo em Campinas, Distrito Federal, Ribeirão Preto
e outras cidades. Haverá também outra emenda estabelecendo que o Programa de Garantia de Renda
Mínima poderá iniciar-se nos Estados de menor renda per capita, caminhando em direção aos de maior
renda· per caplta e tarnbém ·com a proposição de
que a União poderá celebrar convênios com Estados
e Municípios, visando compartilhar administrativa e
financeiramente a administração· do Programa de
Garantia de Renda Mínima:·~:•. ·~;;.::. ': ::; .~::~'· ,: ,. , ,,
.. ' . ··: "-· .... ' '· Diante deSSaS 'íiQ.ídeíii.ÇõeS, Pre5idente--resolveu Sailcionar' ,'IÍ1iltéria;' Com, isso; acredito,
abrir-se-ão as portas para apreciação votação desta matéria na Câmara dos Deputados no segundo
semestre, possivelmente ~magosto: · :. .

:o'

a

e

.. ........
Sr. Presidente, logo mais, às 18 horas, repre-_
sentando a Organização das Nações Unidas, o Diretor Regional do Programa~ NaçõeS Unidas para o
Desenvolvimento -. PNUD - estará na Comissão de
Assuntos Econômicôs, paià divulgar o ielàtório ·sobre o [ndice de Desenvolvimento Humano..Convido
todos os Srs. Senadores para estarem PreSe!11eS à
divulgação deste importante relatório.
· ··

(!tá e Jacui), a fim de que se esclareçam as denúncias divulgadas pelo Jornal do Brasil.

Peço a transcrição deste doctmeniD, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
DISCURSO:
REQUERIMENTO

JUS11FICAT1VA

Coowidwàdu .-~dali derúx:ia IWillciaitli ~ M
11ru11. de 14 di Ju1» pn5ximQ paucto. ICibre ~ na
;' dlleq \ . . . ., . . . . . . hlclloel6«ricadllu.ctldil;o;
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Rnalmente, eu g~ri~ de_.tegiStrar o -requerimento que estou encaminhando ao Presidente da ..
Comissão de Assuntos Econômicos·
sentido de
serem convocados perante àquela Comissão os Srs.
Cláudio Ávila, Presidente da 8etrosul; Luiz Zapelline, Diretor de Engenharia e Planejarnento; e João
Roberto Lupion, Diretor Administrativo, para prestarem informações sobre a licitação de Machadinho e
demais consórcios licitados por esta administração

~
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - A
Mesa comunica aos Srs. Senadores que houve
equívoco quanto à utilização da palavra pelo Senador Eduardo Suplicy, o que poderia ser após a prorrogação do Expediente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcãnlara. S. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidenle, Srs. Senadores, na semana passada, tivemos a aprovação, em primeiro turno, da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira,
que será destinada à Saúde. Depois de muita discussão, de muito debate, de muito avanço e muito
recuo, a palavra do Presidente da República, o seu
empenho pessoal, redundou na reversão da opinião
de alguns Deputados e culminou com a aprovação
daquela proposta, alierando-se, po'rtanto, a Consti- _
tuição vigente.
Quero dizer
quando fui Relator dessa Proposta de Emenda Constitucional neste Senado .- e
ofereci parecer .favorável -, tive o .cuidado de ir ao
Presidente da República perguntar a sua opinião sobre a matéria Entendo que é muito difícil uma Proposta de Emenda à Constituição prosperar aqui com
um quorum tão elevado, eXigido para refonnar a
Constituição, se não for com o apoio do Presidenle
da República e suà. base de sustenlação no Congresso. Mostrei a Sua Excelência que o Brasil é um
pais que gasta pouco em saúde, comparando inclusive com outros países de nível de desenvolvimento
assemelhado ao nosso tipo como Argentina, Uruguai, Costa Rica, Coréia, Hungria, Grécia e Portugal.
O nosso País gasta pouco - e alguém poderia acrescenlar que gasta mal -, na medida em que todos sabemos que há desvios, desperdícios, fraudes, e que
o Governo, tendo à frenle do Ministério da Saúde o
Dr. Adib Jatene, tenta coibir e evilar, fortalecendo
mecanismos de controle para evilar isso.
Assim, eu não esperava do Presidente outra
atitude senão a defesa da adoção desla Contribuição Provisória sobre Movimenlação Financeira. Não
vou entrar agora no debate, na discussão sobre a
natureza fiscal dessa contribuição, mas quero deixar
bem claro que a sua destinação foi, sem dúvida ai-· ·
guma, o principal ponto de apoio para que ela pudesse ser aprovada pelo Congresso NacionaL O
descalabro na Saúde, a falta de atendimento, o desaparelhamento dos hospitais, as filas que se acumulam, o mau atendimento preslado à população,
tanto na rede pública quanto na rede privada e filantrópica, que é contralada pelo Sistema Único de

que,

Saúde, tudo isso exige uma posição do Governo,
não só levando mais recursos mas lambém. revendo
certas diretrizes para o setor. Na verdade, isso está
a exigir realmente urna nova orienlação do Governo
e do Presidente da República na busca de soluções .
para os problemas que apontei aqui rapidamente.
Por isso, penso que o Presidente agiu de maneira a demonstrar sensibilidade social; agiu de maneira clara, apesar de toda a arenga contrária à
Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira - CPMF, feita com muito estardalhaço pela imprensa, por lo'bbies •anônimos•: uns se escondendo
atrás do Movimento de Defesa do Contribuinte; outros fazendo publicidades custosas.
O Presidente da República, inclusive, teve a
coragem de arrostar com a incompreensão desses
setores, e até mesmo com a impopularidade que,
porventura, Sua Excelência venha a enfrenlar por
conla da sua posição, para definir-se, realmente, ao
lado de ações do Governo que possam reverter a situação da Saúde no Pais hoje, que é das mais pre·
cárias.
O Sr. CasDdo Maldaner - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex',
com prazer.
O Sr. CasHdo Maldàner - Eu gostaria de ponderar agora - e na última sexta-feira também tive a
oportunidade de fazê-lo - · sobre dois aspectos. Na
verdade, no Senado Federal, demonstramos essa
coragem, e a Câmara agora vem também endossar
essa posição de socorrer ou retirar a Saúde da Ull,
conforme se encontrava e ainda se encontra no Brasil. Com isso, assinamos um cheque em branco para
o Governo. Queremos que tenha uma ação, que fiscalize, que cuide, que demonstre à Nação, caso haja
desvios, ·agindo com rapidez para demonstrar que
os recursos arrecadados estão sendo bem aplicados. Isso é fundamenlal! Hã um outro aspecto, e ai
acho que o Ministro Adib Jatene também tem convencido, inclusive à minha pessoa, que, com a implemenlação desses 0,20%, vai-se retirar da clandestinidade muila atividade econômica no Brasil.
Vai-se colocar às claras uma movimenlação grande
- eu diria até que é uma espécie de refonna fundamental no campo fiscal e tributário. Parece-me que,
quer queiram, quer não, ela acontece de uma forma
imperativa. É uma contribuição que área da Saúde
traz ao País para colocar o Brasil no balcão do dia, à
luz do dia toda atividade económica desla Nação.
Essa é uma grande contribuição, também, e, por
isso, como se diz na gíria, conseguiu-se, numa taca- .
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da só, atender à Saúde e ajudar a área económica,
trazendo aquele movimento paralelo que, no País,
uns dizem ser de 40%, outros de 45%, 50% e assim
por diante. Eu gostaria de cumprimentar V. Ex" por
abordar importante tema nesta tarde.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Casildo Maldaner. V. Ex" aludiu a um aspecto dessa contribuição aparentemente secundário,
mas que, na verdade, é de grande valor, que é a
possibilidade de identificar quem é o proprietário de
uro determinado volume de recursos, inclusive para
que se permita esclarecer a origem do dinheiro e taxar fortunas que estão !?Dr aí, à margem da economia, enriquecendo pessoas, sem a contribuição social devida pela tributação•.
O interessante é que, em seguida à aprovação
dessa contnbuição, a imprensa se encheu de notícias dizendo que era uma catástrofe, que os juros .
iriam subir, que o Plano Real estava em perigo e
que as prestações iriam aumentar; que a infiação
voltaria, que a balança comercial iria se desequilibrar etc. Havia tal quantidade de notícias negativas
do murido das finanças a propósito da instituição
dessa contribuição que ficávamos até perplexos.
Em primeiro lugar, quem é o autor, o grande
responsável e condutor do Planó'Real? O Presidente Fernando Henrique Cardoso. Isto ninguém pode
negar! Pode-se até discordar do Plano Real, mas o
Presidente, como Ministro da Fazenda do Presidente Itamar Franco, e agora. como Presidente da República, é o responsável pelo ·Plano Real. Como é
então que ele iria admitir uma proposta que colocasse em risco o Plano Real? A primeira pergunta é
esta. Se ele aceitou, se patrocinou, se lutou pela
aprovação dessa contribuição, foi porque certamente não viu nisso risco para o Plano Real.
A segunda pergunta é: Quando o IPMF acabou, os juros baixaram? Não. Não houve nenhuma
diminuição dos juros porque o IPMF terminou, após
um ano em vigor. Nem houve alterações que pudessem ser percebidas mesmo no mundo da macroeconomia.
O que acontece é que os economistas, esses
homens do grande mundo das finanças, tratam com
números e às vezes ficam um tanto insensíveis aos
problemas sociais. E eles depois constroem umas
hipóteses de "catastrofismo" da economia que rejeitam soluções que ó bom senso indica, que o bom
senso recomenda, até por falta de outra opção.
Discutimos a CPMF durante um ano. Quais foram as opções que apareceram? Ouvimos dizer que
o problema da Saúde é a fraude, que o problema da
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Saúde é o desperdício. Em sã consciência, ninguém
pode afirmar que este é o único problema da Saúde.
Este, inclusive, é um problema do mundo - é um problema ético, é um problema de ordem moral. Não é
o único problema da Saúde. Mas não aparecia uma
alternativa para resolver o problema do Sistema Único de Saúde.
O Sr. Epitacio Cafeteirá -~Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, nobre
Senador Epitacio Cafeteira. Ouço o aparte de V.

Ex".

.

•

•

•

...

I

'

.

•

. O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador Lúcio Alcântara, o problema da Saúde não é apenas a
CPMF. Se nós examinarmos quantos anos uma pessoa estuda para chegar a ser médico - das Carreiras
superiores esta é uma das mais longas -, e depois,
se verificarmos qual é o sálário ou o piso salarial do
médico, nós chegaremos à conclusão de que iSto é
um problema: não há estímulo. O médico precisa ter
de três a quatro empregos para poder pensar em sobreviver. Agora mesmo o Congresso votou um piso
salarial para a categoria e o Presidente da República
vetou. Ou seja, ele achou que o médico está ganhando muito bem e que nós não temos o direito de
d<ir palpite sobre este assunto. Este é um problema
O problema da CPMF, o primeiro na minha maneira
de ver, é que nós temos um orçamento. Esse orçamento é para a República e o dinheiro é alocado em
função dos seiViços que a República tem que fazer.
E, de repente, é necessário criar uma contribuição
para atender a Saúde. Amanhã, teríamos uma para
atender ci Transporte; depois de amanhã teríamos
outra, para atender a Educação. Nobre Senador Lúcio Alcântara, o Presidente da República, no início,
fez corpo mole com relação à criação da CPMF.
Esta é a verdade. Todo mundo viu isso. E a situação
caminhou a um ponto que, na última hora, ele só tinha duas opções: ou passava a pedir votos para a
CPMF ou áceitáva a demissão do Ministro Adib Jatene, que, àquela altura, estava sendo exposto ao
sol, estava sendo fritado em banho-maria. Essa, então, é -a realidade. E V. Ex" diz que a CPMF não é
inflacionária? Como? A partir da vigência da CPMF
ninguém vai aplicar em RDBs de 30 dias, porque
terá prejuízo.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- O que aconteceu quando o IPMF terminou? A inflação diminuiu?
Os juros baixaram?
O Sr. Epitacio Cafeteira - No tempo do IPMF,
nobre Senador Lúcio Alcântara, nós vivíamos no regime da inflação. Se a Contribuição Provisória sobre
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Movimentação Rnanceira prestasse, ela existiria em
algum outro país do mundo, afinal de contas nós
não descobrimos a pólvora. Nós, então, estamos
com um imposto inflacionário quando temos uma
moeda estável. O IPMF é de uma época em que a
inflação aumentava rapidamente. Ninguém notava
que ele também aumentava a inflação. Eu torço para
que a CPMF não passe aqui. Eli encaminhei contra- .
riamente. Mas se ela for aprovada, nobre Senador
Lúcio Alcântara, V. Ex" me encontrará aqui, nesta tri·
buna, fazendo discurso e cobrando de V. Ex", dizendo aquilo que hoje eu estou dizendo: a CPMF é um
imposto em cascata para a indústria. Para a pessoa,
não. A pessoa só gasta o seu dinheiro uma vez. Mas
para fazer qualquer coisa, a matéria-prima passa por
tantas transformações que, a cada uma delas, e pagando 0,2"/o, vamos ver, no final, se não teremos
men::adorias que vão ter mais dEi 1% de aumento so- .
mente devido à CPMF.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Senador Epitacio Cafeteira, respeito o p<into de vista de V. Ex",
como sei que o meu querido amigo Jefferson Péres,
meu colega de Bancada, tambéin tem uma posição
contrária à CPMF. Mas eu discordo dela
· ·
O Sr. Jefferson Péres" Eu revi a minha posição.
.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· V. Ex" reviu a
sua posição? Desculpe-me o equívoco. o Senador
Eduardo Suplicy está aqui e pode dizer, já que é um
estudioso. Um dia desses S. Ex" falava no James
Tobin, que é um grande economista americano, com
Prêmio Nobel, e está propondo um IPMF transnacional, sobre movimentações financeiras· internacionais,
cujos recursos serão destinados ao combate à pobreza no mundo inteiro.
Esses economistas, Senador, i:om todo o respeito que tenho a eles, sempre acham que nada é
permitido. Para eles, tudo é difícil. E isso é como o
que se dizia no Império: "Não há nada mais parecido
com um saquarema do que um luzia no poder".
Quando se coloca um economista desses no
Ministério da Fazenda, parece que a cabeça dele
muda, pois ele fica no mundo da macroeconomia e
desconhece as outras realidades.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me concede
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Eu queria aproveitar, antes de conceder o aparte ao Senador
Eduardo Suplicy, para fazer referência a um trecho
de um aparte de V. Ex" e para juntar a minha voz ao
seu protesto contra o veto ao piso salarial dos médicos e dentistas, porque não se trata de uma lei nova,
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mas de uma lei que já existe. O que fizemos aqui foi
apenas corrigir valores que estão defasados.
·
E a pesquisa que foi publicada:téita pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica
Brasileira e pela Federação Nacional dos Médicos,
em 1994, com apoio do Ministério da Saúde e do
PNUD, mostra dados que são estarrecedores.
-Pouco menós de 50% dos médicos têm de !rés
a quatro atividades. Possivelmente, eles não estão
dando conta de nenhuma delas, pois são muitas as
alividades que têm de desempenhar para poder ter
um salário medíocre. Setenta por cento dos médicos
pesquisados têm pelo menos um vínculo empregatrcio com o setor públioo. Portanto, aquela história do
velho profissional liberal acabou, agora o médico é
assalariado mesmo. Nas Regiões Norte e Nordeste
essa proporção é superior a 80%.
___ Entre os qu.;" mantêm consuHório particular
oonstata-se uma forte dependência da medicina de
grupo, de seguros e convênios. Oitenta por 'cento
desses médicos declaram depender de convênios.
Em vista disso, um médico não se vê·· mais
como um profissional liberal: 48,1% responderam à
pesquisa que não se consideram mais como tal.;·
_- A característica de múltiplos empregos, assalariamento, más condições de trabalho e a perda de
autonomia da prática profissional dos médicós de
hoje, no Brasil, confluem para o desgaste e o descontentamento da maioria com as condições que
lhes são oferecidas para exercer sua afuiidade•.
Segundo a pesquisa, 76% dos médicos estão
insatisfeitos, desgastados, empobrecidos e COI)Sideram a atiVJdade médica desgastante em razão de:
excesso de trabalho, pressão social por um atendimento de boa qualidade, más condições de trabalho
e salários baixos.
A renda mensal declarada mais freqüentemente pelos médicos foi de R$1 ,3 mil. Correlacionado
com o outro dado de que cen::a de 50% dos médicos
têm entre três e quatro empregos, vemos que o profissional recebe menos de US$400 mensais por atividade.
Perguntados sobre qual é ci futuro da profissão
médica, os médicos transmitiram sentimentos de incerteza, pessimismo e de incapacidade de vislurnbrãr um futuro otimista. Para 40,4%, medicina é sinónimo de pessimismo; para -16,7%, de incerteza
12,6% declararam não ter opinião formada sobre
seu próprio futuro. Somente 18,7% associam a profissão ao otimismo e 31,1 %, à competência.
Esse, portanto, é o retrato terrível do que está
aoontecendo oom a categoria médica no País, razão

-
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pela qual creio que o veto do Presidente da República é injustificado, até porque esse projeto foi aprovado por unanimidade, inclusive aqui, no Senado.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex".
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Lúcio Alcântara, primeiro, cumprimento V. Ex" pela seriedade com que trata das questões da saúde pública em nosso País. Lembrou V. Ex" da proposição de
James Tobin, e eu gostaria de fazer uma menção à
mesma. Trata-se de uma proposta extremamente interessante, ainda mais à luz da extraordinária disparidade de renda, de riqueza que as Nações Unidas
hoje estão revelando no Relatório PNUD, que será
divulgado hoje, em Brasflia, em Tóquio e em Washington. O Senado foi escolhido para a divulgação.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Na Comissão de·
Assuntos Económicos.
O Sr. Eduardo Suplicy- Exalo, às 18h. É fato
que, de alguns anos para cá, James Tobln vem propondo a cobrança de uma pequena taxa - poderia
ser de 0,5% ou até menos -, sobre todas as transações internacionais, para a criação de um fundo que
auxiliasse na diminuição das d$!§igualdades sociais
do mundo através de financiamento de oportunidades. Não sei se seria o mesmo que a CPMF, na medida em que são transações em moeda estrangeira.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Há uma certa
semelhança.
O Sr. Eduardo Suplicy- Guarda semelhança,
mas, de fato, no meu entender, a proposição é válida por promover um desenvolvimento mais igualitário no mundo. A propOsta é de um dos principais
pensadores económicos deste século. Ele é professor da Universidade de Vale e foi laureado com o
Prêmio Nobel. Com respeito à CPMF, nós, do PT,
depois de enorme debate, votamos contrariamente à
matéria, tanto no Senado quanto na Câmara. Houve,
entretanto, diversos Parlamentares, dentre os quais
cinco Senadores do PT, que foram simpáticos à proposição, porque viam a necessidade premente de se
financiar a melhoria da saúde pública no País. Mas,
por ocasião da reforma tributária, que estaremos votando em breve, assumimos o compromisso de examinar a matéria de forma mais definitiVa.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado;
Senador Eduardo Supiicy.
Quero concluir o meu pronunciamento agradecendo a intervenção do Senador Eduardo Suplicy,
que alertou· inclusive para o lançamento, hoje, na
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Comissão de Assuntos Econômicos, do relatório sobre o desenvolvimento humano no Brasil.
S. Ex" esclareceu também a respeito da proposta de James Tobin, sobre uma contribuição das
transações internacionais e moeda estrangeira, para
fazer face ao combate à pobreza no mundo.
Eu recomendaria aos Senadores que tivessem
interesse nessa matéria que lessem dois artigos publicados na Folha de S.Paulo, da semana passada,
pelo Jornalista Lufs Nassif, a propósito da CPMF. E
ele é um homem insuspeito, porque é um comentarista do setor financeiro.
O Sr. Roberto Freire - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex".
O Sr. Roberto Freire- Já que V. Ex" mencionou Nassif, eu recomendaria que também lessem o
Joelmir Beting.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Exatamente,
porque esclarece perfeitamente a questão da CPMF.
O Sr. Roberto Freire- Precisamos ter um certo cuidado porque, senão, daqui a pouco, estaremos
defendendo interesses dos especuladores, dos que
nunca pagaram impostos, dos que querem continuar
sonegando. Saiba-se que, quando esse imposto foi
institufdo, no Governo Itamar Franco, aquele que recebia até 10 salários mfnimos não o pagava, era
compensado na Previdência. Portanto, trata-se de
um imposto justo, porque 90% dos assalariados brasileiros ganham menos de 10 salários. Não sei como
há pessoas defendendo-o. Em nome da justiça?
Não, querem é manter uma justiça do paraíso fiscal,
que é a sociedade brasileira nas questões de tributação e fiscalização!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA.- Ouço V. Ex".
O Sr. Pedro Simon - Ilustre Senador, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar a Importância
do -pronunciamento de V. Ex". Em segundo, dizer
que as manchetes dos jornais hoje destacam que a
Resp e a Confederação Nacional da lndúsma vãofazer um esforço dramático para derrotar o imposto
no segundo turno; estão fazendo uma ampla movimentação nesse sentido. Na minha opinião, a situação é muito clara: os empresários não estão muito
preocupados por se tratar de mais um imposto. É
claro e evidente que eles são cOntra-e têm razão. O ·
Brasil tem aproximadamente 60 impostos; é uma
loucura! Deve-se racionalizar essa administração,
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não há nenhuma dúvida nesse sentido. Porém, o
que está levando a uma campanha contrária ao
mesmo não é a taxa de 0,20% que se terá que pagar, mas sim - volto a repetir - que esse imposto atirou no que viu e atingiu o que não viu! Ele tinha a
vantagem de atingir a economia informal. O vendedor, o traficante de cocaína, aquele que traz o contrabando do Paraguai, os donos dos botecos espalhados em todas as ruas de São Paulo, do Rio de
Janeiro e de Porto Alegre pagam o imposto sobre o
cheque. Neles, atiramos. Mas acertamos também no
Caixa 2 das empresas. Basta que se diga que a
campanha é da Federação das Indústrias de São
Paulo e da Federação dos Bancos, numa questão
que, para mim, é escandalosa. Penso que se esse
imposto for aprovado - e será, no segundo turno -, o
Congresso terá de se mobilizar. Considero um absurdo a liminar que o Supremo Tribunal Federal con- .
cedeu, impedindo que a Receita Federal possa saber de onde vêm os juros sobre cheque de um determinado cidadão ou de determinada empresa, sob
o argumento do sigilo bancário. Assim, no final do
mês, por exemplo, o banco pode saber de toda a
vida do Pedro Simon, mas o órgão do Governo responsável pela arrecadação, que vai querer saber de
onde veio o dinheiro, não pode tomar conhecimento.
o banco diz quanto é, e nós não temos condições
de saber. Af é que está, a Fenaban não quer abrir
mão desse esquema. O PC, quando veio depor na
CPI, chamou-nos de hipócritas quando o acusamos
de ter contas fantasmas, porque estas não foram
sua criação. Elas existiam há muito tempo. As 650
contas fantasmas do Banco Nacional existiam há
dez anos. É disso que a Fenaban não quer abrir
mão. Esse projeto coloca o dedo na ferida. Vamos
fazer justiça: nem os empresários, nem a Fenaban
são contra a saúde pública no Brasil. Há os que pensam que eles são contra, mas não o são. Eles não
são contra esse projeto porque ele dá dinheiro para
a saúde; eles não são contra porque se trata de
mais um projeto sobre imposto, embora eles tenham
razão de ser contra a cobrança de mais impostos
neste País. São contra porque esse projeto fàz com
que o Governo, a qualquer momento, possa deixar a
nu qualquer cidadão e qualquer empresa que age
fora da lei.
··
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Pedro Simon, pela contribuição de V. Ex"
ao meu discurso.

Notei, Sr. Presidente, que o Senador Fernando
Bezerra tentou fazer um aparte a este pronunciamento. Permita-me uma sugestão. O tempo já está
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esgotado, mas talvez fosse o caso de V. Ex' conceder-lhe a palavra para uma explicação pessoal, ou
nos termos regimentais, desde que S. Ex" possa
manifestar-se.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - V.
Ex" já ultrapassou o tempo em sete minutos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Bezerra para uma explicação pes5oal, por cinco
minutos.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando cheguei ao plenário,
pude ouvir apenas o final do pronunciamento do nobre Senador Lúcio Alcântara e o aparte do Senador
Pedro Simon, a cujas palavras agora me refiro.
Constatei que S. Ex" atribui aos e'llpresários e banqueiros uma atitude que sugeriu desonesta Já tive
oportunidade de fa:lâr nesta Casa que o setor produtivo brasileiro foi colocado, em relação à competição
.internacional, em situação extremamente diffcil. · O
Brasil se apresenta talvez como o único pafs do
mundo a exportar impostos; e, a partir de uma posição incoerente do Governo Federal, estabelece-se
mais uma condição que propicia o afastamento da
·economia e do· setor produtivo ·brasileiro _da .sua
competição no mercado intemaciomil. .É essa, única
e exclusivamente, a tese. que defendem os industriais brasileiros. Não há por parte dos empresá(ios,
como aqui expôs o Senador Pedro Simon, a condição prévia de desonestidade, como se. todos eles
fossem portadores de contas frias. Não ·aceito essa
manifestação do Senador Pedro Simon, A Confederação Nacional da Indústria, que tenho a h~nra de
presidir, apenas se posiciona em defesa dos Interesses ·dos empresários brasileiros que ·pretendem
competir em igualdade de condições nà econci'!lia
internacional.
· ·
. .·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
·
··
··
· .,.
Dutante o discurso do Sr.·· Fernando
. Bezerra, o Sr. Emandes Amorim., 4g Secretário, deixa a cadeita da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Sr. Presiden.
· .- ·
té, peço a palavra.
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Já esta. mos atrasados em 42 minutos para a Ordem do Dia.
Peço a V. Ex" que aguarde o encerramento da mesma.
O SR. EDUARDO SUPUCY • Sr. Presidente, a
Ordem do Dia não é às 15h30min?
·
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perdão.
O nosso relógio deve estar com defeito.
O SR. PEDRO SIMON - A meu ver, V. Ex"
pensa que está em Portugal, Sr. Presidente. V. Ex"
não ia para Portugal? É o que a imprensa está noticiando.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não vou
responder a V. Ex". Estamos em uma sessão do Senado Federal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores hoje Minas Gerais comemora uma
data de grande profundidade cMca.
É com muito orgulho e justa alegria que a cida·
de de Mariana, berço da civilização mineira, completa 300 anos exatamente no dia de hoje.
Quando Governador de Minas Gerais, encaminhei projeto de lei à Assembléia Legislativa, transformando na Lei n• 7.561, de 19 de outubro de 1979,
considerando o 16 de julho, o Dia do Estado de Minas Gerais.
E o fiz justamente para que a oportunidade
seja aproveitada para realçar as tradições sócio-histórico-culturais do nosso Estado e manter viva na
sociedade mineira, especialmente na juventude, a
plena consciência da tradição vivida e do futuro que
se descortina.
Posterionnente, a Constituição mineira de 21
de setembro de 1989 recepcionou aquele texto legal, explicitando no seu art. 256 que o 16 de julho é
considerada a maior data cívica mineira.
Reza o Texto Constitucional que a capital do
Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Mariana, realizando-se, na semana em que
recair o 16 de julho, celebrações cMcas alusiVas à
data em todo o território das Minas Gerais.
Hoje, mais uma vez, a sede do Governo de Minas se transfere para Mariana, com a realização de
solenidades cívicas e decisões que o Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo, tomará em benetrcio
de Minas e dos mineiros.
Uma das mais importantes celebrações deste
ano é o X Congresso Estadual de História, que será
realizado em Mariana, de 22 a 26 de julho corrente,
sob os auspícios da representação mineira da Associação Nacional de História e que abordará o tema:
'Minas 300 anos: um balanço historiográfico."
É a mais importante e legitima herança transmitida pelos brasileiros nascidos nas Minas Gerais,
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e que souberam fazer do Século XVII um dos mais
notáveis em tennos de movimentos de resistência à
exploração e ao arbítrio do poder colonizador, transmitindo aos brasileiros de outras regiões desse
imenso país a experiência e o incentivo para as novas lutas libertárias que se seguiram.
É por esse motivo que estamos homenageando neste instante os 300 anos de Mariana, primeira
capital de Minas Gerais e repositório das melhores
tradições de brasilidade.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sena·
dor Francelina Pereira falou como Líder do Partido.
Concedo a ~alavra ao Senador Jefferson Péres...

O SR. JEFFERSON PÉRES • Sr. Presidente,
desisto de talar hoje. Falarei amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O Senador Jefferson Péres desiste de talar.
. Concedo a palavra ao Senador Joel.de Holfanda, por cessão do Senador Guifhenne Palmeira.
. O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso) • Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o mundo ·encontra-se atualmente assombrado pelo fantasma do desemprego. Nos paises desenvolvidos, especialmente da Europa Ocidental, a introdução de técnicas poupadoras de trabalho resuHou no fenômeno conhecido corno crescimento econõmico sem emprego (jobless growth).
No Brasil, que busca sua inserção no mercado globalizado, depois de décadas de fechamento e protecionismo, essas técnicas tendem a ter um efeito ainda mais devastador sobre o nível do emprego. Empresas acOstumadas a funcionar com base no baixo
preço da mão-de-obra vêem-se agora acossadas
pela onda de qualidade representada pelos produtos
estrangeiros que passamos a poder importar.
É verdade que, naqueles países, uma estrutura
consolidada de previdência e seguridade social tem
reduzido o impacto desse desemprego estrutural. No
entanto, o próprio sistema securitário começa a desmoronar sob o peso da proporção entre mantenedores e beneficiários, progressivamente desfavorável à
saúde financeira das instituições. A inquietação já
se faz sentir por todo o continente europeu, notadamente na Espanha, onde, desde alguns anos, a
taxa de desemprego não baixa dos vinte por cento
da população economicamente ativa, e na França,
onde as tentativas de reestruturação do setor público foram interrompidas por uma onda de grandes
manifestações populares.
O Brasil, que não tem uma. instituição previdenciária digna do nome, precisa tomar caminhos pró-

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

prios para a solução do problema do desemprego
nessa fase pós-industrial do capitalismo. Faz-se necessário que se encontrem alternativas para a promoção do investimento e, por conseqüência, do emprego. Não me estou contradizendo ao afirmar que
investimento traz emprego, logo depois de dizer que
o mundo vive a fase do desenvolvimento sem emprego, na expressão inglesa jobless growth: esse fenômeno está mais caracterizado em áreas de industrialização consolidada, onde as mudanças estruturais sacodem organizações já plenamente desenvolvidas, em que há pleno emprego dos outros fatores
de produção.
Em nosso país, ào contrário, há capacidade
ociosa de diversos fatores de produção - salvo o capital -, quase tudo está por se fazer e há um grande
espaço para o investimento criador de empregos.
Um obstáculo importante para a abertura de •
novos postos de trabalho, no Brasil, é o peso dos
encargos trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamento das empresas. O -analista José Pastore
chegou, com algum exagero, a calcular que os encargos trabalhistas que uma empresa tem. que desembolsar por cada empregado somam 102"k do
salário desse empregado. Embora, para chegar a tal
índice, Pastore haja cometido o "pequeno deslize
técnico" de considerar como "encargos" alguns itens
que, na verdade, constituem salário - a gratificação
natalina e o repouso semanal remunerado, por
exemplo -, a verdade é que as folhas de pagamento
das empresas brasileiras estão superoneradas por
tributos de diversas naturezas e originados em diversos fatos geradores.
Repensar nossa estrutura de tributos sobre a
atividade empresarial, racionalizando-a e tomando-a
mais clara e fácil de se cumprir, é certamente um
dos caminhos que deveremos percorrer se quisermos voltar a ter investimentos capazes de elevar o
crescimento econômico brasileiro aos nfveis que o
Pafs merece-e de que o povo tanto precisa.
Um outro caminho reside no estímulo à atividade das empresas fornecedoras de trabalho temporário. Numa era em que, para vários setores produtivos, se destaéa a terceirização corno estratégia administrativa e política de pessoal, as empresas de •..
fornecimento de mão-de-obra temporária demonstram estar na direção do futuro. Tanto é assim que,
nos Estados Unidos, país da vanguarda do capitalis- ·
mo, o maior empregador é uma empresa de trabalho
temporário, a Manpower, conforme mostra William
Bridges em seu livro Mudanças nas relações de trabalho - jobshift, publicado em 1995.

ÓOOII

Esse setor se coaduna com o que existe de
mais moderno em prática gerencial, que é o sistema ·
just-in-time, praticado pelas indústrias japonesas.
Nesse sistema, uma empresa que utiliza na fabricação de seu produto insumos comprados a uma outra
empresa recebe esses insumos praticamente no instante em que são nBcessários na linha de produção,
eliminando a necessidade de estoques de peças
semi-acabadas ou de componentes. Pois o trabalho
temporário é exatamente a extensão do conceito de
just-in-time para o fornecimento de mão-de-obra,
pois permite a máxima flexibilidade de cada empresa, qUe ·pode ter sempre exatamente a quantidade
de trabalhadores de que necessita para produzir a
sua !ração de mercado de cada momento.
Deve-se dizer, Srs. Senadores, que a empresa
de trabalho temporário é definida em lei como pessoa jurídica que põe à disposição· de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente
qualificados; O novo projeto, apresentado pelo Executivo, retira desse conceito essa restrição de só fornecer seus serviços em picos de produção ou na
substituição temporária de pessoal fixo. No futuro,
aparentemente, a maior parte dos · trabalhadores
será de temporários, e a legislação precisará estar
adaptada à realidade que virá.
Nesse sentido, é alvissareira a notícia do acordo proposto pelo Sindicalo dos Metalúrgicos de São
Paulo aos sindicatos patronais, no inicio de fevereiro
deste ano. Tudo indica que a cultura do emprego
fixo está com os dias contados, pois ele deixará de
ser um objetivo da classe trabalhadora, substituído
pela noção de mercado flexível de trabalho. Essa
deverá ser a cultura da próxima "onda", para usar a
·
expressão de Alvin Toffler.
Somente a legislação brasileira ainda não se
encontra devidamente aparelhada para regulamentar a atividade dessas empresas. Decorre dessa razão, talvez, o fato de que a Justiça do Trabalho ainda veja com tanta reserva a flexibilização do mercado de mão-de-obra pela via da terceirização e da
temporalidade do trabalho. O movimento do mercado nesse sentido é tão forte, porém, que no Brasil,
associadas à Associação Brasileira de Empresas de
Trabalho Temporário, já existem mais de cento e se- tenta companhias do setor, de todos os tamanhos e
especialidades.
Por essas razões, Sr. Presidente, gostaria de
deixar registrada neste pronunciamento a minha
convicção de que as empresas de trabalho temporário deverão desempenhar um papel da maior importância na reestruturação do mercado de trabalho no
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Brasil, ajudando o Pafs no retomo ao crescimento
económico e contribuindo para reduzir o problema
do desemprego estrutural.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Prorrogo
a Hora do Expediente por mais 1O minutos, a fim de
que o Senador Casildo Maldaner, úttimo orador deste período, possa proferir o seu discurso.
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo
Maldaner.
.
..· .· O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pr~nuncia o seguinte discurso; Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero .
trazer à tona um assunto, mais a titulo de colaboração, principalmente na área económica do Governo,
ein relação a precatórios que existem hoje no Brasil
e que, de ano em ano, vêm sendo rolado, ou por !ai- .
ta de verbas orçamentárias ou por falta disso ou daquilo. Gostaria de fazer uma breve análise em relação a essa questão. É mais no intuito, repito, de colaborar, até de amenizar o estoque de dívidas com
que o Brasil vem arcando•.

. A protelação do Governo Federal em retardar o
cumprimento de decisões judiciais e o pagamento
de precatórios não só coloca o 9rgão••• - qúando falo
em órgão, refiro-me a vários deles, como o DNER e
o INCRA; até gostaria de me ater, especificamente,
a esse último; tenho recebido notícias de diversas
das cinco regiões em que se divide a Justiça Federal, principalmente da nossa, a região Sul, que compreende os Estados do Paraná, de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul; nessas regiões;-o5 precatórios de indenização são emitidos e, de ano a ano, há
protelação e não há verba orçamentária, do que decorrem esses prejuízos cada vez maiores com que o
Governo venn:ncando na dívida pública.
Repito, Sr. Presidente, a protelação do Governo Federal em retardar o cumprimento de decisões
judiciais e o pagamento de precatório5 não só coloca o órgão -·no caSo, o INCRA - em descrédito perante a Justiça como acarreta prejuízos à União. Af~
nal, os valores das condenações já arbitradas crescem
com os juros de mora de 6% ao ano e os juros compensatórios de 12"/o ao ano, além da correção monetária A isso dá-se o nome de encargos financeiros.
Na prática, a postura protelatória do Governo
implica em pagamento bem maior do objeto da ação
- indenização âe terra nua mais eventuaiS benfeitorias - e também dos encargos financeiros, que deixam o valor do hectare muito acima daquele estabelecido inicialmente na condenação.
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Trago um exemplo: em junho de 1992, as condenações impostas ao Governo, em instância final,
totalizavam R$300 milhões, no caso do INCRA.
Como não cumpriu essas decisões, em três anos a
dívida passou para a casa de R$1 bilhão, por causa
da correção monetária e encargos financeiros já
mencionados: 18% ao ano (6% de mora + 12"/o de
juros compensatórios). Hoje, essa dívida já está em
R$1,5 bilhão.
Observem, Sr. Presidente e nobres colegas:
além dos 6"/o ao ano e da correção monetária, esses
precatórios têm o direito da compensação de mais
12% ao ano, que são prejuízos declarados. Se tivesse pago ou emitido os titulas, não pagaria esses
12% ao ano. E acumulam-se as dívidas, que vão aumentando cada vez mais, como uma bola de neve.
As cjívidas que compõem o total anteriormente
citado (R$1,5 bilhão) são atualizadas anualmente
pelos Tnbunais Regionais Federais.
DeSsa forma, os precatórios, que vêm se acumulando de ano em ano, passam a ser a melhor caderneta de poupança deste País para os que detêm
esses créditos, porque além de receberem os 6% de
juros normais ao ano e a correção monetária, têm
mais 12% de compensação; porque o Governo não
pagou, há uma espécie de multa de mais 12"/o ao
ano; isso vem se acumulando e não terá fim.
Em relação às questões transitadas em julgado, não há mais para onde apelar. Não vejo outra
safda. Estamos numa fase de entendimento nacional, de colocarmos a Casa em ordem. Não há como
se protelar mais.
Sorrias favoráveis a que o INCRA faça uma
verdadeira reforma agrária, que tenha crédito, para
que os desapropriados não fiquem esperando por
muito tempo. Trago aqui uma idéia, um conselho,
não somente em relação ao INCRA, como também
ao DNER, a outros precatórios, a outras decisões de
úHima instância neste País onde não se Ctiega a
uma solução. Por isso, muitas vezes, os valores de
face dos TOAs no mercado não têm credibilidade.
Agora, se colocássemos a Casa em ordem, se procurássemos regularizar, o próprio Incra, o próprio
sistema de reforma agrária no Brasil, bem como outros departamentos do Governo Federal, teriam mais
crédito perante a Nação. Isso, conseqüentemente,
traria uma grande vantagem para o Governo: ele teria um lucro na venda, na base de 12"/o ao ano, que
são os juros comJ)ensatórios, que ele não pagaria.
Emite os títulos, já que está devendo, pois já está
devendo do mesmo jeito. as· precatórios em última·
instância, transitados em julgado, são dívidas líqui-
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das e certas do Governo. Não há para onde recorrer. Se não pagar, vai pagar os 6%, mais a correção
monetária e mais 12% de compensação. Se emnir
os títulos, vai pagar só os 6% e a correção; vai poupar, indiretamente, 12% de compensação ao ano, e,
pelo menos, estaria em dia com os clientes e com a
Nação.
Então, trago aqui, Sr. Presidente e nobres colegas, um apelo à área econômica, ao nosso Ministro ·
da Reforma Agrária, ao Governo em si, para que
sentemos e procuremos encontrar uma forma. Já
que estamos numa fase de regularizar, é muno melhor, errtão, emitir os títulos, já que o Governo deve
uma infinidade de títulos no Brasil. Vai pagar caro?
Vai, mas ainda é mais barato do que não pagar os
precatórios porque não tem· mais recursos; ainda é
mais barato pagar 12"/o do que não pagar.
E o que se poderia estabelecer? Para aqueles
clientes que têm a receber do Incra, no caso da reforma agrária, indenizações de terras nuas, benfenorias, dívidas que hoje sornam R$1 ,5 bilhão, vamos
estipular o seguinte: aqueles que ·iêm um valor àcima de R$1 milhão, R$2 milhões ou R$5 milhões a
receber, o Governo lhes paga em títulos em vez de
lhes pagar em cash - já que não há verba orçamentária para isso, pois o Incra tem um orçamento de
pouco mais de R$200 milhões, não mais do que·
isso. Com isso, o Governo evna ficar rolando e acumulando mais juros, correção, juros de mora e multa
de 12% de compensação. Haveria uma tabela ou
um entendimento, pelo qual se paga em tftulos
àqueles que tiverem mais que R$5 milhões a receber. O pessoal espera; até são capazes de negociar
esses títulos na privatização e assim por diante. Mas
este é o momento do entendimento; senão, o Governo não paga nunca; porque etn dinheiro não vai pagar. Tem gente com valores mais altos a receber que
acena receber em TOAs, e af vão-negOciar para a frente:
negocia uma parte para poder se manter, e espera a outra parte uns 8, 10, 15 anos. Isso para os que têm valores altos. Com relação àqueles que têm valor menor a
receber, dá-se um jetto de lhes pagar em dinheiro: são
valores pequenos, e as pessoas precisam deles.
Essa é a solução que eu queria apresentar à
área econômica do Governo, para ajudar a resolver
o problema da reforma agrária.
O Sr. Ernandes Amorim - Permite-me um
aparte, nobre Senador?
O SR. CASILDO MALDANER - Concedo o
aparte a V. Ex".

vemo atual. Imagine V. Ex" que, como se não bastassem essas denúncias feitas em plenário, temos
problemas também em nosso Estado. O Estado de
Rondônia, que foi palco de conflito há pouco tempo,
tem seis ou oito áreas desapropriadas; depositaram
inclusive o dinheiro em juizo, e o Incra até hoje não
acordou para o problema, não assumiu a responsabilidade de tomar posse dessas áreas, e Rondônia
hoje continua em confltto, mesmo com as áreas desapropriadas, com os recursos depositados. Nas administrações passadas, o Incra não teve coragem
ou os recursos, não sei, para definir o problema de
assentamento no Estado de Rondônia. Há pouco
tempo, aconteceram aquelas mortes em Corumbiara, e aquelas pessoas estão jogadas hoje em urna
área O Incra não teve recursos ou meios para fazer
o assentamento. lamentamos o fato de se colocar à
frente desse órgão, um cidadão como Raul Jungmann, homem sério, com· vontade de trabalhar, e
não lhe dar recursos, deixando-o com as mãos
amarradaS, sem poder executar esse tal projeto de
assentamento hoje no Pafs. O Governo Federal, na
semana passada, baixou uma medida provisória encaminhando R$800 milhões ao Ministério da Reforma Agrária, mas o que se sabe é que nenhum centavo até agora foi encaminhado. O que se vê é o
Governo Federal fazendo propaganda em televisão,
pagando milhões, elogiando o Plano Real, ·e deixando sem resposta as principais reivindicações do
povo, ou seja, o problema dos sem-terra. Não há nenhuma vontade por parte governamental, nem sequer de apoiar .o homem que quer fazer, que quer
trabaihar,. que é o caso do Ministro da Reforma
Agrária, o Sr. Raul Jungmann, que é bem intencionado e que está de mãos limpas, mas impossibilitado de tocar um projeto por falta de recursos.- Na semana passada, fizemos um discurso denunciando
que Alagoas, a exemplo, recebeu pouco mais de
R$1 mil para manter o Incra durante seis meses e
vinte dias. O Estado de Rondônia • carente de uma
política de reforma agrária consistente e séria- recebeu R$40 mil para administrar o Incra num período
de seis meses e vinte dias. V. Ex" pode ver o descaso do Governo Federal para com esse problema da
reforma agrária, do Incra, das indenizações e até
para com os problemas de ocupações de áreas que
já-toram desapropriadas, inclusive com o dinheiro
que o Poder Judiciário já colocou à disposição do Incra, e não houve administrador ou recursos para
concluir esses assentamentos. Muito obrigado.

O Sr. Emandes Amorim- Nobre Senador Casildo Maldaner, o descaso é total por parte do Go-

O SR. CASILDO MALDANER - Concluindo,
Sr. Presidente e nobres colegas, trago essas ponde-

a:
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rações, no sentido de colaborar. Se o Governo colocar seus precatórios em dia, ele estará ganhando
com isso. É a minha sugestão para a área econômica do nosso Governo, para os diversos setores da
Administração Federal, especificamente nesse caso
do Incra; há outros, como o do DNER, mas o Incra é
um desses casos.
Naqueles questôes já transitadas em julgado,
em que não há mais recurso, se se oferecerem os
TOAs para os que têm valores maiores a receber, e
dinheiro para os que têm valores pequenos a receber, estaremos resolvendo um problema sério. O
Governo estará economizando com isso, no mínimo,
12"~ dá compensação ao ano, e, acima disso, estará
ganhando credibilidade, pois estará dando à Nação
e aos brasileiros o exemplo de que quem deve tem
que pagar e de que precisamos respeitar essas coisas.
É uma preocupação que trago, imbuído do me-lho~espírito de colaboração
o País nesse sentido.

com

Eràm eSsa.s as corísiderações que queria trazer
na tarde de hoje, Srs. Presidente e nobres colegas.

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Roberto Requião para uma
comunicação inadiável, por cinco minutos. Em seguida, iniciaremos a Ordem do 13ta.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebo um ofício do MST do
Paraná, que faz uma denúncia seriíssima: o Banco
do Estado do Paraná, por ordem do Sr. Governador
do Estado, compra uma fazenda de 291 alqueires;
recebe, na verdade, como dação em pagamento,
pelo valor de R$1.291202,03. Imediatamente, coloca essa fazenda, através de um edital, à venda por
R$570 mil. Os diretores do Banestado, consultados
pelo jornal Gazeta do Paraná, declararam que a ordem partiu diretamente do Governador do Estado,
que queria facilitar o negócio para um amigo seu.
A fazenda está ocupada por 100 sem-terra, e o
prejuízo do banco nessa venda é de R$700 mil. A
fazenda já estava à venda pelos seus proprietários e
negociada com um pecuarista de Corbélia, município vizinho, por R$500 milhões.
·
A denúncia foi feita pelo MST à Assembléia Legislativa do Estado e ao Procurador de Justiça. E o
jornal coloca uma situação estranha: o Procurador
de Justiça não foi encontrado e dizem eles: "Não foi
encontrado novamente e, segundo seus assessores,
desta vez não estava no cabeleireiro, mas era muito
provável que estivesse no litoral, retomando para
Curitiba no final do expediente".
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É uma agressão brutal ao Erário do Estado e
ameaça o Banco do Estado do Paraná
Aliás, Sr. Presidente, o Paraná tem um governo extraordinariamente criativo, e essa criatividade
tem excedido qualquer sonho sonhado por PC Farias. Pobre PC Farias! Um artesanal da corrupção
pública, cobrando comissões de empreiteiras que, a
julgar pelo que acontece no Paraná e no Brasil hoje,
deveriam ser analisadas pelo Tribunal de Pequenas
Causas.
O Governador de Estado manda para a Assembléia Legislativa do Paraná um projeto criando
uma pessoa jurfdica de direito privado chamada Paranacidade, destinada a gerir o Fundo de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei n• 8.917, de 15 de
dezembro de 1988, no Governo do irmão do Senador Osmar Dias, o ex-Governador Álvaro Dias.
Esse fundo era e é suprido pelos retomas dos
financiamentos de· bancos internacionais, fundamentalmente o BID e o BIRD. À medida em que o Governador cria uma empresa privada para gerir esses
fundos, ele subestima qualquer fiscalização pOblica
e, fundamentalmente, está se afastando da lei de licitações. É o sonho do PC Farias! Eu chamaria talvez esse programa de "paraíso dos empreiteiros•, ou
de "turbina do superfaturamento" - dois nomes sugestivos e dignos da criatividade do nosso Governador.
E e5sa aberração legal, essa inconstitucionalidade absoluta ainda contempla, no Conselho de Administração, um representante indicado pelo Instituto
de Arquitetos do Brasil-Paraná e um representante
indicado pelo Ministério POblico, que deveria ter se
manifestado já com a devida energia contra o absurdo pretendido pelo Governador.
A fiscalização não será do Tribunal de Contas,
porque o projeto de criação do Paranacidade autoriza à Diretoria a contratação de auditorias independentes. Sr. Presidente, é um·absurdo que tem
·
que ser contido.
E o inciso III do § 12 do ar!. 11 do projeto, oferecido e assinado pelo Governador à Assembléia
Legislativa, tem esta preciosidade jurídica: permite à
Diretoria Executiva "estabelecer processo de compra
de materiais e serviços mediante procedimentos licitatórios próprios".
Tal como o PC Farias, eles não querem saber
mais a respeito de Lei n• 8.666 nem de Tribunal de
Contas do Estado.
O Governo do Paraná, Sr. Presidente, está tendo suas licitações conteStadas a cada dia. Os jornais
publicam por antecipação os resultados, e o Gover-
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nador é obrigado a anular licitações. Estamos com
uma administração totalmente sem controle, e o Estado está comprometendo, neste mês, 88% da sua
receita lfquida corrente na folha de pagamento; enquanto nós deixamos o Estado com equilíbrio e uma
folha de pagamento da ordem de 58% a 60%.
É a criatividade paranaense a ameaçar, Senador Renan Calheiros, a glória de PC Farias, até allora reconhecida no Brasil como única e soberana E a
criatividade do Paraná, já denunciada ontem e corrigida através de uma medida dura do Ministro Brito.
As empresas ligadas ao Governador e ele mesmo,
ao arrepio da lei, transformam o Paraná, sem sombra de dúvida, no paraíso dos empreiteiros. E não
há reação.
._
Valha-nos a TV Senado, hoje, em 45 Estados
brasileiros, para que esta denúncia chegue a um número mfnimo de casas e lares brasileiros, porque a
imprensa paranaense é muda e surda e não veicula
uma linha das denúncias que estão sendo feitas sistematicamente contra o maior esquema de conupção que o meu Estado já conheceu na sua história.
Era o qUe eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
.
·
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Sobre a
mesa, requerimentos que serão fidos pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Renan Calheiros.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 688, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, alfnea b, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n• 32, de 1996, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização sobre o
órgão regulador e dá outras providências.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Elclo
Alvares- Jader Barbalho- Hugo Napoleão- Romeu Tuma- Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N• 689, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara n• 14, de 1996 (n• 200195, na Casa de_.
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no Pafs, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1996. - Jader Barbalho - Edison Lobão - Sérgio Machado
- Valmir Campelo.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados
após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art.
340, I, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 690, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, as seguintes informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário para a Política Fundiária:
I - Relação das áreas declaradas de interesse
social, para fim de Reforma Agrária, pendentes de
imissão de posse;
11 - Razões pelas quais o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária não se imitiu na posse dessas áreas, discriminadamente eni relação à
cada uma, com especial ênfase para a indisponibilidade de recursos financeiros referentes aos depósitos iniciais exigidos em lei, para esse fim.
Justificação
A execução do Programa de Reforma Agrária
é, sem qualquer dúvida para a sociedade, é um imperativo do próprio processo democrático brasileiro.
Não existem mais, corno existiam por ocasião
do lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária no Governo do Presidente José Samey, preconceitos contra a Reforma Agrária.
·
Hoje· todos os brasileiros entendem a Reforma
indispensável, principalmente num momento em que
se discute a necessidade de geração de emprego e
renda no Pafs e aquela passa a ser uma attemativa
prioritária para esses fins.
Paradoxalmente o Incra está sendo tolhido,
pela área econõmica do Governo, em cumprir a
meta de assentamento de 60.000 famnias nesse
ano, pela não liberação de recursos, em tempo hábil, para a Reforma Agrária.
Dezenas de atos declaratórios de interesse social, para fins de Reforma Agrária, pendem de imissão de posse, pela insuficiência de recursos finanGeiros para viabilizá-la
Cumpre ao Senado Federài inteirar-se da real
situação deste problema, de modo a poder disculi-lo
com base em dados efetivos e, consequentemente
cobrar do Poder EXecutivo a indispensável alocação
de recursos para esse extraordinário programa, que
não pode estar subordinado à contigenciamentos,
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em razãó da prioridade que representa a Reforma
Agrária, par a sociedade.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Senador Ernandes Amorim.

(A Mesa para Decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento será despachado à Mesa para decisão, na
forma do que dispõe o art. 216 do Regimento lnterno.
O. SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provis6ria n" 1.503-2, adotada em
11 de julho de 1996 e publicada no dia 12 ~ mesm?
mês e ano, que "autoriza o Poder Executivo a abnr
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
lavor do Ministério do Planejarnento e Orçamento,
crédito extraordinário no valor de R$ 21.000.000,00,
para os fins que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Suplentes

Titulares
PMDB

~·

Casildo Màldaner
Nabo r Júnior

Martuce Pinto
Raviano Melo
PFL
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PSDB
Mário Negromonte

José Chaves
PMN
Melqufades Neto

Bosco França

PT
Sandra Starting
Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN,
fiCa. estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-96 • designação da Comissão Mista
Diá 17-7-96- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-96- prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.5044, adotada em 11
de julho de 1996 e publicada no dia 12 do mesmo mês
e ano, que "éiSpõe sobre a emissão de Notas do :esouro Nacional - NTN destinadas a aumento de capital
do Banco do Brasil SA, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Titulares

Suplentes

Joel de Hollanda
Vilson Kleinübing

José Agripino
José Alves

PMDB
Fernando Bezerra
Casildo Maldaner

José FogaÇa
Roberto Requião

PSDB
Coutinho Jorge

Lúdio Coelho

PT
Lauro Campos -

-

Eduardo Suplicy

PFL
Waldeck Omelas
Joel de Hollanda

Odacir Soares
Vilson Kleinübing

Pm
Regi11a Assumpção

PSDB
Valmir Campelo

José lgnácio Ferreira

Deputados
Titulares

PSB.
Suplentes

Antônio Carlos Valadares

Bloco (PFL!Pm)
Betinho Rosado
António dos Santos

Coraúci Sobrinho
Paulo Bauer

Remi Trinta
Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima

Fetter Júnior

Ademir Andrade

PPS
Roberto Freire
Deputados

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Gilvan Freire

Lúdio Coelho

Titulares
Lima Netto
Saulo Queiroz

Suplentes
Bloco (PFL!Pm)
- Paulo Cordeiro
SameyFilho
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PSL

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Oscar Goldoni

Antônio do Valle

RomeuTuma
Deputados

Bloco (PPB/PL)
Dilceu Sperafico

Anivaldo Vale

Suplentes

Titulares

Bloco (PFLIPTB)

PSDB
Yeda Crusius

Luiz Carlos Hauly
PDT

SHvioAbreu

Matheus Schmidt

Ricardo Heráclio
Gonzaga Patriota
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-7-96- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 1Q-6-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.505-4, adotada em
11 de julho de 1996 e publicada no dia 12 do mesmo
mês e ano, que "altera os arts. 2", 4°, s• e 7" da Lei
n• 8.745, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências".
·
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e s• do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Suplentes
PMDB
Carlos Bezerra
Roberto Requião

RamezTebet
Onofre Quinan

-

PFL
José Agripino
João Rocha

Odacir Soares
Waldeck Omelas
PSDB

Beni Veras

Lúdio Coelho
PPB_
LevyDias

Raimundo Santos
Paulo Uma

Bloco (PMDBIPSDJPSUPSC)
Noel de Oliveira

Paulo Rílzel

PSB

Titulares

Carlos Alberto
Osvaldo Coelho

Epttácio Cafeteira

Bloco (PPBIPL)
Valdomiro Meger

Wigberto Tartuce
PSDB

Antônio Carlos Pannunzi

lldemar Ku5sler
'"

PCdoB
Agnelo Queiroz

Socorro Gomes

PPS
Sérgio Arouca .
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami· .
···
tação da matéria:
Dia 16-7-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-96- instalação da Comissão Mista .
Até 17-7-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
.Até 28-7-96 - prazo final da Comissão Mista .
Até 1Q-8-96 - prazo no Congresso Nacional Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
·
- ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu a Mensagem n• 199, de 1996 (n•
679/96, na origem), de 16 do corrente, pela qual o
Presidente da República comunica que se ausentará
do Pais no período de 16 a 18 ciEl julho do corrente
ano, para participar em Usboa, Portugal, da Reunião
de Chefes de Estado e de Governo dos Países de
Ungua Portuguesa, que deverá instttuir, no dia 17, a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - a
CPLP.
É a seguinte a mensagem recebida: _
MENSAGEM W 199, DE 1996
(NO 679196, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informálos de que me ausentarei do País no período de 16
a 18 do corrente mês, para participar, ·em Lisboa,
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Portugal, da Reunião de Chefes.de Estado e de Governo dos Países de Língua Portuguesa que deverá
instituir, no dia 17, a Comunidade dos Pafses de Língua Portuguesa- CPLP.
A.Comunidade deverá ser integrada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe. Foi do Governo brasileiro a idéia da criação da CPLP para dar forma a
uma realidade já existente: o fato de que a Ungua
Portuguesa confere aos sete pafses uma identidade
própria no cenário internacional.
As condições para a institucionalização da
CPLP são hoje mais favoráveis do que nos anos
passados. Os países africanos de língua oficial portuguesa vêm consoHdando, ao longo dos últimos
meses, seus respectivos processos de democratização e pacificação. As primeiras eleições presidenciais ocorridas na Guiné-Bissau (agosto de 1994} e
em Moçambique (outubro de 1994}, aliadas ao processo de pacificação em Angola, são passos que reforçam o projeto da CPLP.
Durante a Cimeira de Usboa do próximo dia
17, os Chefes de Estado e de Governo dos Sete assinarão os documentos constitutivos da CPLP: Os
"Estatutos Provisórios•, e a: "Declaração da Comunidade dos Países de Língua Porlllguesa•.
Segundo os "Estatutos•, os principais órgãos
da Comunidade serão os seguintes: (1} a Cimeira de
Chefes de Estado e de Governo, que deverá reunirse a cada dois anos; (2} o Conselho de Ministros
dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores, que contará com reuniões anuais; (3) o Conse!!'!~de ConcertaçãoJ>ermanente, com sede inicial
em Lisboa, que se reunirá mensalmente; e (4} o Secretariado Executivo, cujo titular, baseado inicialmente em Usboa. deverá ser escolhido por rodízio,
para um mandato de dois anos renovável uma única
vez.
A Proposta de Declaração Constitutiva a ser
aprovado em Lfsboa inclui referências à defesa dos
direitos humanos, combate ao racismo e proteção
do meio ambiente, que foram sugeridas pela parte
brasileira. Foi igualmente acatada pelos demais parceiros proposta do Governo brasileiro de cooperação na área do combate ao tráfico ilfcito de drogas,
que poderá consubstanciar o primeiro Acordo de
Cooperação multilateral a ser assinado pelos membros da CPLP.
Após aprovar e assinar os textos constitutivos
da Comunidade e eleger o Secretário Executivo e
seu Adjunto, os Chefes de Estado e de Governo dos
Países de Língua Portuguesa reunir-se-ão em Ses-
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são de Trabalho, ainda no dia 17, para tratar das
áreas prioritárias de concertação política e de cooperação entre os países-membros.
Brasma, 15 de julho de 1996. - Fernando Hen-

rique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 73, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Cãmara n• 73, de 1994 (n•
3.710193, na Casa de origem}, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, tendo
- anexados, nos termos do art 374, 11,
. do Regimento Interno, os Projetos de Lei da
Cãmara nOs 72, de 1989; 40, de 1991; 119,
de 1992; 70 e 181, de 1993; 24, de 1995; e
Projetes de Lei do Senado n"s 160, de 1991;
159e323, de 1995; Se 14, de 1996;e
· - Parecer sob n• 400, de 1996, da Comissão ·Especial, favorável ao Projeto, na
forma do Substitutivo que apresenta, acolhendo integralmente as Emendas n•s 2, 6,
15, 16, 17,27,29,36,41,42,49,50,51,52,
57,58,61,62,66,67,69,77,78,63,90,91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,101,102,103,
105,106, 108, 109, 112, 115, 116, 119, 123,
1~1·1·1·1~1~1~1~1~

149,156,158,170,183,184,188,205,218,
220,- 22t ~ 227; parcialmente,-- as
Emendas n"s 8, 9, 10, 13, 19, 38, ~ 47, 53,
54,56,59,63, 74, 79,82,88, 104,120,125,
127, 141, 154, 157, 162, 163, 184, 176, 177,
1-80, 198, 248, 249, 251 e 256; pela prejudicialidade das de n•s 7, 12, 46, 70, 80, 81,
85,117,118,134, 178,'194, 195,196,199 e
231 ; pela rejeição das de n"s 1, 3, 4, 11, 14,
18,20,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,
44,45,48,55,60,64,65,68, 71, 72, 73, 75,
76, 84, 86, 87, 89, 100, 107, 110, 111, 113,
-114,121,122,129,130, 131,132,133, 135,
136,137,139,140,147,148,150,151,152,
153, 155, 159, 160, 161, 165, 166, 168, 169,
171,172,173,174,175,179,181,182,185,
186, 189, 190, 191, 192, 193, 197,200,201,
202,203,204,206,207,208,209,210,211,
212,213,214,215,216,217,222,223,224,
225, 226, 226, 229, 230, 232, 233, 234, 235,
236,237,239,240,241,242,243,244,245,
~1'9,-
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246, 247, 250, 252, 253, 254 e 255; e pela
prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara n"s 72, de 1989; 40, de 1991; 119, de
1992; 70 e 181, de 1993; 24, de 1995; e dos
Projetas de Lei do Senado n•s 160, de 1991;
159 e 323, de 1995; 6 e 14, de 1996.
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na
realidade, o tempo de 10 minutos é exfguo para se
discutir matéria de tal natureza qual seja o Código
Nacional de Trânsito.
Inicialmente, congratulamo-nos todos com a
Comissão e com o Relator. Mas havemos de convir
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presique faHa muita coisa no Código Nacional de Trânsito.
dência presta os seguintes esclarecimentos ao PleEu começaria dizendo que às prefeituras não
nário: o prazo de apresentação de emendas, em se
foi dado, em nenhum artigo, os direitos que a Constitratando de Projeto de Código, abriu-se perante a
tuição estabelece em seu artigo 30.
Comissão Especial criada especifiCamente para sua
Art. 30 - Compete aos Municfpios:
apreciação por vinte dias, nos termos do art. 374, I e
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
11, do Regimento Interno. O referido prazo transcor11 - suplementar a legislação federal e estadual
reu quando do infcio da tramitação da matéria, nesta
no que couber;
Casa, em 19 de maio de 1994.
III - instituir e arrecadar os tributos de sua com2. Em virtude do infcio da nova Legislatura, em
petência, bem corno aplicar suas rendas.•• •
·
obediência ao disposto no art. 118, caput, ln fine,
Ora, Sr. Presidente, sabemos que, quando um
do Regimento Interno, a Presidência, em 24 de abril •
cidadão anda numa cidade e encontra um buraco,
de 1995, determinou a reabertura do prazo para ofeele culpa o prefeito. A Prefeitura é responsável mais
recimento de emendas à proposição, perante a Codo que o Estado pela pista de rolamento da cidade.
missão Temporária, por mais vinte dias.
Se olharmos o substitutivo, vamos ver na com3. Esgotados os prazos. para oferecimento de
petência do Municfpio vários itens, que seria até fasemendas perante a Comissão Tempórária, foram
tidioso enumerar. Os principais são: fiscalizar o trânapresentadas 256 emendas, sendo· as de n"s. 5, 21,
sito, estabelecer os sinais de trânsito, marcar mão. e
22, 23, 24, 25, 28, 167, 187 e 238 retiladas, naquela
contramão, sinalizar a cidade. E aqui diz também,
Comissão, pelos autores respectivos.
embora pareça incrfvel: executar a fiscalização de
4. No dia 9 último, foi lido e publicado o Paretrânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertêncer n' 400, de 1996, que foi distribufdo aos Srs. Secias, multas, ek:.
nadores e a entidades interessadas. A Presidência
Como multar? Ou melhor, multar é fácil, corno
comunicou, também, que à matéria poderiam ser
cobrar? Na realidade, o municfpio não tem como cooferecidos destaques, a requerimento de Uder, do
brar a não ser que faça um convênio com o Governo
Relator-Geral ou de 20 Senadores, solicitando, aindo Estado; ele não tem corno receber as mu!tas.
da, o encaminhamento antecipado dos referidos reHá pouco, eu dizia ao nobre mineiro Francelina
querimentos à Mesa. ·
- Pereira, Presidente da Comissão: imagine, Senador
5. A matéria foi agendada, no dia 9 último, com
Francelino Pereira, um caminhão truncado entrando
exclusividade, na pauta da presente sessão, nos terem Ouro Preto e destruindo um calçamento secular.
mos do art. 374, IX, do Regimento Interno. Todavia,
Quase nada restou às prefeituras. As câmaras
em virtude de deliberações posteriores do Plenário,
legislativas, por falta exataníente de competência leforam inclufdas também, na Ordem do Dia de hoje,
gal, estão hoje a dar títulos de cidadão e considerar
as Propostas de Emenda à Constituição n"s 22 e 23
de utilidade pública entidades de bairro. Portanto, se
de 1996. A Presidência, entretanto, esclarece que
destrufrem Ouro Preto, a Câmara Municipal de Ouro
não haverá prejufzo na discussão da matéria, pois
Preto não tem. corno tomar medidas. Pode multar,
poderão usar da palavra todos os Senadores que
mas corno cobrar?
assim o desejarem.
O emplacamento é feito pelo estado com uma
6. Durante a discussão, o Relator-Geral poderá
-placa que tem o nome do municfpio, mas quem o faz
usar da palavra sempre que for necessário - é o que
é o estado, não o municfpio. O municfpio precisaria
dispõe o art. 374, X, do Regimento Interno.
exercitar a sua autonomia para conceder a placa.
Passa-se à discussão do projeto, das emendas
Ou· seja, o Contran teria o controle de todos os v~f
e do substitutivo, em turno único.
culos que rodam no território nacional; o Cetran tena
acesso ao Contran para examinar se a documentaConcedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeção do veículo. está correta. Com isso, o Conselho
teira. V. Ex" dispõe de 1O minutos.
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se ceníficaria, passando o emplacamento ao municf·
pio. Só, assim, a prefeitura poderia, após aplicar a
multa, ter condições de cobrá-la, porque, na hora do
licenciamento, o municfpio estaria ali para só licenciar vefculos com as multas das infrações cometidas
pagas.
Mas; no Brasil, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tudo é leito dentro do formal. Tenho um
amigo que tem um carro, no Rio de Janeiro, há mais
de dez anos, com a placa de Brasma. O IPVA fica
em Brasma e o carro roda no Rio de Janeiro, onde o
prefeito. cuida das pistas de rolamento.
Eu poderia dizer que vivemos uma série de in·
coerências. Por que notamos isso? Recentemente,
estive na lndia, um dos pafses mais atrasados, onde
não há pobreza e sim miséria. Ao sair de Nova Délhi
para Agra, para conhecer o Taj Mahal, o ônibus teve
que parar duas vezes, na fronteira de dois Estados e.
pagar a taxa para poder usar a pista de rolamento
do outro Estado. Aqui, não; aqui o cidadão licencia o
vefculo em Pelotas e vai passear ou vai morar em
Belém. O imposto fica no Rio Grande do Sul e o carro no Pará, até porque é mais oômodo.
Se V. Ex" me perguntar por que isso ocorre, eu
responderia que nenhum Detran · mu~a vefculo de
outro estado; não adianta multar e o dinheiro ir para
outro estado.
Então o Detran de um EsÍàdo não vai gastar
papel mu~ndo um vefculo de outro Estado. Portanto, andar em um vefculo de outro Estado é uma tranqüilidade para quem quer cometer infração. Somente na hora em que dermos competência ao municf·
pio até para cobrar taxa de permanência de 15 a 30
dias de um vefculo de fora, poderemos fazer com
que o prefeito tenha condições de realmente cumprir
o que estabelece a legislação do Código Nacional
de Trânsito.
V. Ex"s devem estar a pensar: • Senador, mas
V. Ex" fazia parte dessa Comissão, por que não mudou o que estava errado? E eu respondo: • Eu gostaria de ter mudado, mas tive que viajar, e não apenas na apresentação do relatório, como até depois
da apresentação do mesmo eu não estava no Brasil
para apresentar emenda. Mas vau fazê-lo no turno
suplementar.
A discussão que ora faço visa apenas antecipar alguns problemas que podem ser realmente consertados.
O Sr. Gerson Camata • Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA • Com toda a
alegria, nobre Senador Gerson Camata.
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o sr. Gerson camata - Ilustre senador Epita·
cio Cafeteira, a emenda que V. Ex" pretende apresentar eu acredito que já existe, corno um artigo do
relatório do Senador Gilberto Miranda. O art. 123 diz
assim:
"Será obrigatória a expedição de novo certifica·
do de registro do vefculo - está na página 157 •
quando for transferida a propriedade, quando o proprietário mudar o municfpio de domicOio ou residên·
cia•.
Quer dizer, pela lei, pelo novo oôdigo, sempre
que o proprietário do vefculo mudar o municfpio de
domicnio ou residência ele é obrigado· a tirar um
novo certificado de registro do seu vefculo e, portanto, a lazer um novo emplacamento do vefculo no
munii::fpio para onde transferiu o seu domicflio ou a
sua residência.
O SR. EPrTACIO CAFETEIRA • Nobre Senador Gerson Carnata, que se eu fosse concordar com
Ex" de pronto, nós terfamos a seguinte situação:
quando o ,proprietário não transferir, nunca vai ser
emitido um novo certificadO. Se o cidadão ficar 10,
20 an~ corri um 'carro,. não haverá nenhum problema, porque ele não vai estar enquadrado nesse artigo. E mesmo que isso aconteça, quem vai licenciar
e emitir o novo certificado é o novo Cetran, quer dizer, os Detrans aluais. Eles é que vão emitir, e não o
municfpio. A mu~ municipal morreu. A multa municipal caiu no vazio.
O que restou ao municfpio? Emplacar ciclomotores, bicicletas e vefculos de !ração animal. Ora, tenham paciência! É muito p<iuco! Temos pequenos
municfpiós, é verdade, mas temos municfpios corno
São Paulo. Não há sentido em o município funcionar
apenas formalmente nesse Código Nacional de
Trânsito.
Veja V. Ex" que o legislador nunca procurou
dar ao munícfpío aquilo que é o seu direito. Por
exemplo, o certificado de propriedade, o IPVA. Pertence ao município 50% do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre a propriedade de veícu·
los automotoras licenciados em seus territórios. Ou
seja, o imposto é do Estado. Ele transfere 50"/o para
o município, porque a Constituição o obriga a isso,
mas o municfpio não participou do licenciamento. O
municfpio está realmente funcionando, tanto nesse
código corno na legislação, de maneira formal. Eu
falei isso ()()mó. ex-prefeito que sou. Conheço as difi·
cuidadas que tem um prefeito para realmente defender o seu municfpio. Foi isso que fiz quando era prefeito e é isso que quero que nós façamos na hora
em que vamos legislar, ou seja, que abramos uma

v.
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brecha dizendo que o município pode legislar, deve
legislar.
O Sr. Ronaldo Cunha Uma- Permite-me V.
Ex" um aparte, Senador Epitacio Cafeteira?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Num município como o do nobre Senador Ronaldo Cunha Lima,
que está me pedindo um aparte, transitam veículos
de toda parte. Na minha cidade de São Lufs há,.por
exemplo, veículos de carga fazendo frete, sendo que
a placa não é de lá; a placa é de outro município e
muitas vezes é de outro Estado. Nós temos ônibus
que estão circulando, fazendo linhas em determinados municípios e não ~ licenciados por esses rriun~
cípios. Tudo isso é uma aberração. Nós estamoS cometendo uma violência contra os prefettos municipais.
O Sr. Ronaldo CUnha Lima -.Permite-me .V.
Ex" um aparte?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Ouço, com •
muita alegria, o seu aparte, Senador Cunha Lima.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Epitacio Cafeteira, em seu pronunciamento V. Ex" destaca o 'trabalho desenvolvido no Senado e na Cân)ara,
durante dois anos, para chegarmos a ter agora um
Código de Trânsito em condições de ser votado. Em
verdade, a matéria discutida contém 256 emendas
apresentadas, examinadas e debatidas nas comissões técnicas, chegando agora ao Plenário para decisão final. E, na oportunidade, v.· Ex" destaca· um
ponto que entendo fundamental: a· não participação
dos municípios e a retirada da competência dos municípios no processo. Quem cuida das vias públicas
municipais são as prefeituras; quem zela pelo trânsito e o fiscaliza no município é a prefeitura. E são esses municípios - não cito os grandes, mas qualquer
um deles, onde circulam veículos. de outras cidades
e de outros Estados, principalmente carros pesados
- que pagam e respondem pelos danos possíveis
que esses transportes possam causar. E,· lamentavelmente, a receita das infrações decorrentes disso
não é transferida para os municípios, mas fica com o
Estado. Quero me associar, portanto, ao seu pronunciamento, dizendo que é profundamente lamentável que ocorra essa omissão no Código de Trânsito que estamos votando hoje, porque há, em última
análise, uma penalidade à sede mater, à origem da .
nacionalidade, que é o munic!pio. É aí que moramos, é aí que vivemos, é aí que estão as escolas
dos nossos filhos, é ·ar que trabalhamos e, por isso
mesmo, caberia no Código de Trânsito se estabelecer a competência do município para arrecadar também as multas decorrentes das infrações de trânsito.
Meu apoio ao seu pronunciamento.
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Senador Cunha Lima, agradeço o apoio de V. Ex".
Sr. Presidente, vou encerrar porque percebo
que meu tempo está terminando. Mas quero apresentar aqui o meu protesto contra o tempo que é
destinado à discussão de matéria de tal relevância.
Não podemos discutir pela metade. Estou caminhando no assunto como um gato num telhado quente.
Não posso me deter em nenhum aspecto da matéria. Tenho que fazer um pot-pourri do que está realmente faltando nesse Código Nacional de Trânsito.
E isto é importante. O município é. o responsável. Se o carro cair num buraco, num município, o
município é responsabilizado. O município não pode
legislar, não pode criar barreiras para que a prefeitura defenda o seu património. Não pode multar, porque não tem como multar. Permite-se que o Estado
licencie o veículo.,j,~sando a placa do município. Tudo
isso está aí.
·
. Reconheço que há muito tempo esse .projeto
está . nesta Casa. Mas temos medidas provisórias
que já foram reeditadaS 38 vezes. E nem por isso se
chega a uma conclusão. Medidas que a Constituição
dizia que eram provisórias e· que deveriam durar 30
dias duram 38 meses e se transformam de medidas
provisórias em medidas permanentes.
Aqui fica o meu protesto contra a maneira
como foram tratados os municípios nesse Código. E,
com toda a certeza, terei o apoio do nobre Senador
Ronaldo Cunha Lima nas emendas que vou apresentar para o turno suplementar da matéria.
Era o que tinha a dizer.
. .
O Sj'l;'ISRESIDENTE (José Samey) -A Mesa,
mais uma vez, esclarece ao Plenário que, ria forma
regimental, a discussão do Código de Trânsito é feita em três sessões. De maneira que ainda teremos
mais duas sessões para discutir a matéria, e o Relator podeiá usar da palavra, a qualquer momento da
sessão, para esclarecer pontos que sejam controvertidos ou para informação ao Plenário. ·
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Francelina Pereira. V. Ex" dispõe de 10 minutos.
Os Senadores que não ·desejarem discutir a
matéria hoje poderão fazê-lo amanhã, na próxima
sessão deliberativa de discussão.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte Jdiscurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos convencidos de que o debate que hoje se inicia tem um
caráter histórico. Conseqüentemente, os nobres Senadores terão a oportunidade de dar uma contribui-
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ção também histórica, em nível elevado, sobre o
novo Código Nacional de Trânstto.
O Brasil já não suporta mais o clima de impunidade que existe no País. O Código atual é de 1966.
Portanto, 30 anos se passaram, o Código caducou e
não corresponde mais às dimensões e aos problemas que ocorrem no Brasil na área de trânsito. São
22 milhões de motoristas e, diariamente, há acidentes, mortes, ferimentos e dramas familiares que traumatizam toda a sociedade brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dessa forma, o
Regimento .Interno estabelece que,- durante três dias
- no caso, hoje, amanhã e depois-,. conste da pauta
dos nossos trabalhos, com exclusMdade, o Código
de Trânsito Brasileiro,.
Convém, então, que cadà Senador faça uma
reflexão sobre a matéria, simultaneamente com a
leitura detalhada sobre os mais de 300 dispositivos,
m'lis de mil textos que contemplam e informam toda·
a tessitura do novo Código. Basta dizer que o próprio Governo Federal, em 1991, tomou a iniciativa
de criar uma Comissão Especial para a elaboração
do anteprojeto do Código.
Em 1992, o anteprojeto foi elaborado pelo Poder Executivo e, em 1993, a Mensagem do Governo
à Câmara dos Deputados foi en,.qaminhada, sendo
apensados ao projeto 37 projetes de lei, com tramitação especial o Código, e não lei ordinária. A tramitação, portanto, é caracterfstica e, conseqüentemente, não pode atender aos requisitos da tramitação de
uma lei ordinária.
Estamos votando um código;J)ão ppçl_~rrii>s discutir simultaneamente outra matéria, no pressuposto
de que a sociedade brasileira deseja e está acompanhando com inquietação e inconformidade a tramitação morosa desse projeto no Congresso Nacional.
O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Francelina Pereira?
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Pois não,
com muito prazer.
O Sr. Gerson Camata - Senador Francelina
Pereira, queria aproveitar a sua presença na tribuna
para, em nome de toda a Casa, cumprimentar V.
Ex", que foi o Presidente da Comissão Especial,
pela maneira como conduziu os trabalhos daquela
Comissão. Pela primeira vez, em muitos anos nesta
Casa, vi uma Comissão - pois verifiquei a sua atuação - que ouviu todos os órgãos representativos da
sociedade brasileira interessados na matéria, ou
seja, a melhoria das condições do trânsito, a segurança das pessoas, a pureza do ar, através da dimi• nuição das emissões dos veículos; ouviu as ONGs,
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os médicos, as entidades ligadas às fábricas de automóveis. Quer dizer, quem quis, quem teve interesse apareceu; quem não apareceu foi convidado a vir
a essa Comissão. Foram apresentadas emendas,
houve discussões, debates. Chegou-se, então, a
esse substitutivo, apresentado pelo Relator - num
excelente trabalho, diga-se de passagem -, Senador
Gilberto Miranda. TIVemos um trabalho que demorou
a ser feito; mas demorou porque V. Ex", como Presidente da Comissão, foi à exaustão no sentido de
que lodos os setores, lodos os segmentos envolvidos - govemarnentais, não-govemarnentais, . estaduais, associações de engenheiros ligados à segurança de carros, fabricantes, distribuidores, vendedores - pudessem manifestar-se a respeito da matéria. Recordo-me de que, naquela penúltima reunião,
praticamente se chegou à conclusão de que o Código que aqui está representa a unanimidade do que
pensam oS juristas, os juíZes, os promotores, os fabricantes e os usuários de veículos. Todos querem o
quê? Uma lei que promova a segurança daqueles
que estão nas ruas, por onde trafegam os carros, e
daqueles que, dentro dos 'veículos, querem chegar
ao final ·de suas viagens preservados, assim como
querem preservar a vida e a integridade daqueles
que se encontram no meio do caminho. O fundamental desse encontro de opinião de tantos Segmentos diferentes deveu-se, acima de tudo, à paciência e à dedicação de V. Ex". A meu ver, a comunidade passa a ser responsável por esse Código,
através dos vários órgãos colegiados, pelas normas,
pelo seu cumprimento. Todos nós, brasileiros, motoristas ou .pedestres, passamos a participar com as
Prefeituras, com os Detrans, com os Cetrans, com o
Contradite, com as JARI!> - esse novo_órgão que
será criado. Assim, nós é que passamos a ser responsáveis, nós é que passamos, juntos com as autoridades, zelar pela segurança de todos nós, usuários,
ou daqueles com os quais nos confrontamos diariamente em seus veículos. Eu não poderia deixar de cumprimentar V. Ex" pelo trabalho que fez e pelo empenho que
teve em transformar esse Código num sentimento quase unânime de todas as autoridades e de todas as entidades da sociedade civil, envoMdas e preocupadas
com a segurança do trânsito. Muito obrigado.

a

.O SR. FRANCELINO PEREIRA - Agradeço ao
nobre Senador Gerson Camata pelo testemunho sobre o desempenho da Comissão Especial que presidimos, que, em verdade, prestou um serviço da
maior relevância para a Nação brasileira.
É necessário que o debate no plenário do Senado corresponda ao que ocorreu e ainda eStá ocor-
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rendo em todos os segmentos da sociedade brasileira diante da inconfonnidade, da impunidade dos crimes de trânsito, pela falta e pela caducidade de um
projeto que já não corresponde mais à dimensão de
um Brasil como o de hoje.
Conseqüentemente, nesses três dias, o Senado da República tem o dever de debruçar-se, exclu- ·
sivamente ou prioritariamente, sobre esse projeto e
examinar todos os seus dispositivos, num trabalho
cansativo, mas importante e patriótico, para que a
opinião pública não faça um jufzo que não corresponda à verdade, ou seja, o interesse .ou o desinteresse do Senado da República na discussão e votação de uma matéria dessa natureza.
Não estamos votando uma simples lei; estamos votando o Código de Trânsito, que inovou e que
é extremamente polêmico. A parte que se refere ai>s
municípios é talvez uma das mais polêmicas, porque
trata da presença acentuada e muito forte. dos muni- •
cípios na política de trânsito do Brasil.
Pela primeira vez, promove-Se, mediante a definição de suas atribuições, a introdução ou a pre- .
sença de todos os municípios brasileiros na política
de trânsito; pela primeira vez, os municípios bràSileiros vão praticar e receber as suas multas. Conseqüentemente, todos os prefeitos
empénhados,
acompanhando atentamente a discussão e a decisão final sobre esse projeto. Há capítulos extremamente polêmicos. O Código attial é· extremamente
sucinto, ou seja, toda a matéria pertinente ao àsSunto é objeto de regulamentos; instruções portarias
diversas.
· · ·· · ·

estão

e

Na Câmara e, mais ainda, no Sen~cto, nos clebruçamos sobre essa discussão. Na Câmara votouse um projeto extremamente longo, porque detalhado, Imaginávamos que aqui lhe promoveríamOs o
enxugamento, para que se tomasse o mais sucinto
possível. De certa fonna, cometemos um erro similar
ao que foi observado em 1988, por ocasião cta elaboração do Texto Constitucional - uma longa Constituição. Na verdade, o projeto é longo, extenso; conseqüentemente, exige, porque a sociedade espera,
um debate detalhado por parte dos Srs. Senadores.
Basta dizer que no Executivo o projeto permaneceu um ano, dez meses e dezesseis dias. Na Câ· .
mara, um ano e doze dias. No Senado, no dia de
hoje está completando dois anos, dois meses e doze
dias. A morosidade foi maior nesta Casa por diversos motivos: o fim de Legislatura, a mudança do
Presidente da Comissão, Senador Amir Lando.
Sr. Presidente, estamos aqui para dar o nosso
testemunho do trabalho exaustivo que a Comissão
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praticou e, ao mesmo tempo, para transmitir aos
nossos assessores sinceros agradecimentos. Congratulamo-nos com o Relator, Senador Gilberto Miranda . pela permanente colaboração que prestou,
consultando as entidades, os líderes, o povo, as associações de classe, os juristas. Hoje temos um trabalho que pode não ser perfeito - e não o é -, mas
que representa, sem dúvida, o esforço mais exaustivo, mais detalhado já desenvolvido por este Congresso Nacional, agora no Senado da República.
Deixo este testemunho e os nossos agradecimentos aos nossos assessores e auxiliares; ao Senador Gilberto Miranda, o aplauso pela dedicação na
elaboração desse trabalho.
Esperamos, portanto, que o Senado se debruce sobre o projeto, a fim de corresponder à expectativa da Nação brasileira, que espera uma tramitação
detalhada e um debate exaustiVo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de
conceder a palavra à próxima oradora, Senadora Júnia Marise, comunicO ao Plenário que o Presidente
da Comissão de Orçamentos e Planos avisa aos
Srs. Senadores pertencentes àquela Comissão .que
a reunião que seria realizada hoje, às 16h, foi transferida para a próxima quinta-feira, no mesmo horário.
. Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia
. .
Marise.
. A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, está em discussão hoje neste plenário o
projeto de lei que tem por objetivo dotar o Pais de
um novo Código de Trânsito.
O projeto foi originalmente enviado ao Congresso em janeiro de 1993, por iniciativa do Executivo, e foi elaborado pelo então Ministro da Justiça e
ex-Senador da República pelo PDT e hoje Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Dr. Maurfcio Corrêa.
· · O anteprojeto foi ampfámente discutido e aprovado pela Câmara dos Deputados, e agora é trazido
à discussão por este Plenário, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão.
Esse projeto é, de certa forma. especial. Especial, sim, pois a simples divulgação de sua tramitação no Congresso Nacional gerou em todos nós,
õrasileiros, a expectativa de termos enfim um conjunto de regras legais que possam fazer reverter o
caos que se tomou o tránsito no Brasil, seguramente, na atualidade, .um dos maiores e aflitivos problemas sociais com que são" obrigadas a conviver, principalmente, as populações dos grandes centros urbanos.
· ·
· · ···
.
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As estatfsticas mostram que os acidentes de
trânsito matam e mutilam por ano, no Brasil, mais do
que doenças como o câncer, muito mais do que a
AIOS, mais que soldados em campanha nas guerras
que acontecem pelo mundo. Portanto, a situação é
dramática! A nossa população exige soluções por
parte dos seus governantes.
Na minha terra, Sr. Presidente, principalmente
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os números são cruéis. Somente em 1995, morreu uma
pessoa a cada 16 horas, e inúmeras outras foram feridas, muitas incapacitadas permanentemente em
decorrência de acidentes de trãnsiio.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Ex"
um aparte?
" A SRA. JÚNIA MARISE - Com muito prazer,
passo a palavra ao eminente Senador Epitacio Cafeteira.
o sr. Epltacio Cafeteira~ Nobre Senadora Júnia Marise, talvez eu tenha sido mal-intelpretado por
ter feito crflicas a esse projeto. Dez minutos forarri
insuficientes para que eu pudesse mostrar, vamos
dizer, um defeito. Se fosse para tecer loas à Comissão e ao seu nobre Presidente, Senador Francelina
Pereira, eu precisaria de duas, três, quatro horas
para fazê-lo. Eu precisaria de "mais tempo para
aplaudir as partes boas do projeto, como, por exemplo, as penalidades. Tudo está bem colocado. No
entanto, não me posso furtar a participar desse debate, dizendo realmente o que lhe falta. V. Ex" cita
algo a que eu, por falta de tempo, não pude referirme. Trata-se do fato de se ter uma ··delegacia de
trânsito em cada Estado. Não é possível que as· delegacias atuem em assuntos de trânsito apenas em
função da sua localização geográfica na cidade. Precisamos de delegacias especializadas para que se
possa realmente resolver essa questão de forma
não apenas rápida, mas também correta. Digo a V.
Ex", que cita dados sobre acidentes fatais, que a
existência de um juiz togado para trânsito seria uma
complementação. Uma delegacia e uma jUstiça de
trânsito é de que precisamos. A justiça do trânsito,
da forma como está espalhada nas diversas delegacias e nos diversos juizados, é dHfcil de ser implementada. Não há código de trânsito que possa funcionar a contento e a tempo de salvar vidas preciosas de nossos conterrâneos.
A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço a V. Ex"
pelo aparte. Evidentemente comungo da linha de
pensamento explicitada por V. Ex• com relação à
preocupação com os acidentes de trânsito_ e com a
atenção especial que deveria ser dada, por parte _
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das nossas autoridades, à discussão do projeto do
novo Código de Trânsito.
Continuando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a impunidade no trãnsilo mata, fere, mutila vidas de
brasileiros de todas as idades e tem efeitos avassaladores em todas as camadas da esfera social.
Os dados do Ministério da Justiça, referentes
ao Estado de Minas Gerais - só para citar um exemplo - para o ano de 1995, bastam para justifiCar as
mudanças na legislação de trânsito.
Em 1995 aconteceram 32.136 acidentes com
vitimas, em Minas Gerais, sendo 10.490 em Belo
Horizonte, o que perfaz uma média de 28 acidentes
por dia, apenas na capital do meu estado.
Temos lá a Avenida Crisliano Machado, cuja
pópulação chegou ao ponto de promover o SOS
Cristiano Machado, tendo em vista as estatfsticas de
acidentes com mortes naquela avenida, quarenta e
três diariamente. O Senador Francelina Pereira sabe
bem disso. Esta é a grande preocupação que temos
hoje em relação aos grandes centros urbanos do
Pafs.
O Sr. Francelina Pereira - Senadora Júnia
Marise, V. Ex" me permite um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço V.Ex" com
muito prazer.
O Sr. Francelina Pereira - Nobre Senadora
Júnia Marise, quero louvar a sua atitude e a sua presença na tribuna, no momento em que a Nação nos
convoca para o debate de um diploma da maior importância para o povo brasileiro. Naturalmente, nesta hora não vamos aqui debater apenas detalhes,
mas basidarnente estudar as grandes linhas da polítiCa de trãnsito do Brasil e verificar que o que contém no Código - que não é uma obra perfeita e nem
destinada a fazer milagres - é apenas um esforço,
uma tentativa, no sentido de colocar a política de
trânsito dentro de uma linha de orientação que corresponda ao empenho do povo desie Pafs. V. Ex"
sabe muito bem - e isso ocorre em nosso estado,
particularmente em Belo Horizonte - das manifestações de inconformidade, públicas, da maior gravidade contra a morosidade da tramitação deste projeto,
fundamentalmente no Senado da República. Conseqüentemente, nesta hora, cada um de nós tem o dever de estudar detalhadamente o assunto e oferecer
uma cOntribuição para o aprimoramento do Código
Nacional de Trânsito. Felicito-a pela iniciativa e estou certo de que V. Ex" permanecerá aqui, nestes
três dias, para debater com os Senadores a política
de trânsito para o Brasil neste novo tempo que estamos vivendo.
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A SRA. JÚNIA MARISE - Senador Francelina
Pereira, agradeço o aparte de V. Ex". Também desejo cumprimentá-lo, como Presidente da Comissão,
pelo grande trabalho que V. Ex" realizou durante
toda a tramitação deste projeto aqui no Senado Federal, que certamente construiu uma obra de fôlego,
de uma fonna intensa, no sentido de avançar e modernizar a nossa legislação sobre o Código Nacional
de Trânsito do Pafs, que é um reclame de nossa população.
Todas as vezes em que ocorrem acidentes
com mortes em todas as regiões do nosso estado,
há sempre o clamor sobre onde está o novo Código
Nacional de Trânsito. Há sempre a pergunta, o
questionamento e a cobrança para que o Senado
possa acelerar definitivamente a aprovação desta
matéria.
Portanto, gostaria, ainda, de continuar citando ai- •
guns números com relação aos acidentes de trânsito.
Todos os aCidentes de trânsito ocorridos em
Minas, em 1995, causaram lesões corporais em
32.976 pessoas, sendo 12.027 em Belo Horizonte, o
que significa uma média de mais de 90 pessoas acidentadas diariamente em meu estado, sendo de trinta e três o número exasperante pessoas feridas só
na capital
Apenas em 1995 morreram em Minas, vitimas
do trânsito, 2.597 pessoas, ou seja, mais de sete
pessoas a cada dia. Em Belo Horizonte, foram 512
vftimas fatais, isto apenas em um único ano!
Esses dados não esgotam todos os desdobramentos da impunidade no trânsito: ""
São incalculáveis os prejufzos materiais, como
são incomensuráveis os danos que o trânsito caótico
das grandes cidades provoca em seus habitantes e
na própria economia dessas cidades.
·
Em verdade, os acidentes em si e as mortes
são a face mais trâgica de um trânsito que transformou a vida urbana cotidiana numa infindável série
de atropelos e inconveniências.
O barulho, a poluição, as filas duplas, o estacionamento em calçadas, o excesso de velocidade,
o desrespeito aos sinais de trânsito, o avanço de sinais para parada de vefculos, são apenas alguns
exemplos de condutas ameaçadoras e anti-sociais.
Esses exemplos são reflexos de uma cultura
social distorcida, na qual prevalece a competição, a
disputa e o egofsmo, uma irracional corrida pelo
tempo e por espaços.
O outro lado dessa cultura distorcida tem sido
a omissão das autoridades públicas - af é que toca-
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mos numa questão que é de fundamental importância -, que não fiscalizam suficientemente as condições de segurança no trânsito, tanto para os condutores de veículos e pedestres como também para os
usuários dos transportes, especialmente os do transporte coletivo, como ônibus, trens urbanos e trens
suburbanos.
Cabe, portanto, ao Poder Executivo não só fiscalizar e aplicar penalidades, mas, sobretudo, educar e promover campanhas educativas sempre que
necessário. Cabe ao Poder Público dar o exemplo
de civilidade e de maturidade no trânsito, sem prejuízo do exemplar exercfcio do seu poder de polícia.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, para resolver o problema do trânsito no Brasil não é suficiente apenas a edição de um novo Código de Trânsito, embora com normas mais rigorosas sobre segurança dos veféúlos e penalidades aos infratores e
responsáveis solidários, como prellê esse projeto.
Para solucionar definitivamente os problemas
de trânsito neste Pafs não basta que o novo Código
inove, como está inovando, na questão da municipalização da administração do trânsito no respectivo
âmbito territorial (art 7", VIl e VIII, 8", 21• e 24").
sentido já são levadas a
· ·
ExperiêÍ'Icias
efeito com relativo sucesso em diversas capitais, inclusive em Belo Horizonte, mediante convênios entre os respectivos estados e municfpios.
Essa inovação, ainda que possa gerar po!êmicas, há de ser acolhida, pois os municfpios são exatamente O§ ,entes do Poder Público. mais próximos
do" usuário do trânsito urbano e o que melt10r pode
contribuir para atenuar ou eliminar os problemas detectados na respectiva região.
Mas esta disposição legal não poderá cair no
vazio. "
É preciso - volto a insistir - que o Governo Federal e os Governos estaduais promovam, além do
convênio com os municfpios para que os mesmos
possam administrar e gerenciar o trânsito nas capitais e nas cidades do interior, os recursos necessários para que eles enfrentem as dificuldades e os
problemas, buscando soluções.
O novo Código Nacional de Trânsito não deve
- ser apenas mais uma peça regularnentadora neste
Pafs, sem dar as condições necessárias para que os
nossos municfpios possam gerenciar e administrar
com condições financeiras para promover campanhas educativas e, acima de tudo, as soluções dos
problemas que são gerados exatarnente pelo trânsito nas nossas capitais.

nesre
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Por isso, Sr. Presidente, a nossa posição é
exatamente no sentido de também alertar, porque
não basta apenas inovarmos ou modernizarmos o
novo Código Nacional de Trânsito, são necessárias
ações mais efetivas para que a nossa população
possa ter, realmente, a segurança nas ruas, e possamos, assim, ter as condições necessárias para o
gerenciamento do novo Código Nacional de Trânsito.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Prossegue a discussão. ·
Não havendo mais oradores, a discussão terá
prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 23, de 1996, de autoria do Senador .
Espendião Amin e outros senhores Senadores, que altera- o § 7" do art 14 da Constituição Federai, tendo --~·-····--~·-··········-······-··-·
Parecer favorável, sob n° 342, de
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José'·lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres e Bernardo Cabral.
(Em virtude de adiamento)
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante 5
dias úteis, em fase de discussão, quando poderão
ser oferecidas emendas assinadas por 113, no minimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje o terceiro dia útil de discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3:
Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição ri• 22, de 1996 (n• 41/91, na Câmara
dos Deputados), que dá nova redação ao
parágrafo 4" do artigo 18 da Constituição
Federal, tendo
Parecer favorável, sob n" 404, de
1996, da Comissão
- de ConStituição, Justiça e Cidadania.
A matéria consta da Ordem do Dia da sessão deliberativa de hoje, em virtude da aprovação de requerimento de dispensa de interstfcio regimental referente ao Parecer n° 404, de 1996.
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Transcorre hoje o primeiro dia útil de discussão, que permanecerá durante 5 dias consecutivos.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A discussão terá prosseguimento nas próximas
sessões deliberativas, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 688, de urgência, lido no Expediente para o
Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1996, que "dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua
organização, sobre o órgão regulador, e dá outras
providências".
A Presidência esclarece que os avulsos da matéria já se encontram distribufdos no Plenário.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
· Aprovado.
A matéria a que se refere requerimento constará da Ordem do Dia no segundo dia útil subseqüente,' nos termos do art. 345 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se
à apreciação do Requerimento n° 689, de urgência,
lido no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara
n° 14, de 1996, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador,
sua comercialização no País, e dá outras providên-

o

cias.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada a urgência.
A matéria .figurará na Ordem do Dia da sessão
do segundo dia útil subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18h30min, destinada à apreciação de requerimentos de urgência.
---·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência convoca sessão extraordinária, a realizar-se
no próximo dia 18, quinta-feira, às 10h30min, destinada à aprovação de matéria em regime de urgência
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, primeiro, quero fazer
um ·registro doloroso: no Município de Feijó foi as-
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sassinado um índio pela Polícia Militar, e mais duas
pessoas foram vítimas de agressão.
O relato que temos é o de que os PM estavam
fazendo uma pescaria, completamente embriagados, e os índios estavam numa afividade de venda
dos seus produtos artesanais.
Quando foram percebidos pelos policiais, os índios, como sempre, ficaram um pouco intimidados,
principalmente porque a violência policial no Estado ··
do Acre, em face do problema da impunidade que
vem sendo praticada, assume um caráter quase gigantesco da famflia que tem fugido ao controle das
autoridades institurdas.
Sabemós que, nestes últimos dias, o Estado do
Acre vem sendo vítima de uma série de episódios
envolvendo violência inclusive ·com assassinatos de
pessoas, algo que é bastante lamentável.
Esse episódio tem uma conotação bastante
grave na medida em que os policiais, segundo infor- •
mações que temos, agrediram os índios de forma
gratuita. Os homens estavam numa pescaria, e os
índios nas suas atividades de comercializar os seus
artesanatos, uma das suas ocupações com as quais
contam para conseguir algum tipo de recurso. O índio Raimundo Silvino foi morto durante a discussão
e os irmãos José Nicolau e José Augustinho Bran~
dão foram feridos quando tentaram correr para uma
espécie de matagal.
No caso, a própria Funai ainda não se pronunciou a respeito do fato, mas está me preocupando o
fato de que já estão construindo uma versão na qual
os policiais agiram em legítima defesa Registro
aqui, de forma inicial, o acontecido, porque. não temos ainda o relatório da Funai. O próprio delegado
de polícia não fez todo o registro com relação à
questão da queixa. Os homens não estão presos
pela Polícia Civil, mas no quartel, porque não foram
pegos em flagrante.
A minha preocupação é a de que se crie uma
versão para isentar os policiais do crime praticado,
da irresponsabilidade praticada contra a vida de pessoas indefesas económica e socialmente e ainda
mais no que se refere aos seus direitos elementares,
o direito à vida
Sabemos que, infelizmente, no País todo, há
um preconceito muito grande contra as populações
indígenas. Quando se trata de policiais inescrupulosos, sem nenhum respeito aos direitos humanos,
esse preconceito é muito maior. Existem muitos, não
são todos - devo respeitar aqueles que são bons policiais e, graças a Deus, nós os temos em nosso estado -, mas há aqueles que, quando estão de posse
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de uma arma, fazem questão de mostrar que querem ser valentes duas vezes. Duas vezes porque,
para mim, a valentia é aquela cidadão que luta por
seus direitos, e não a do cidadão que tenta coibir e
massacrar os direitos alheios. Esses, ultimamente,
têm realmente mostrado esse tipo de desvio de caráter e merecem toda a punição por parte da justiça.
Gostaria inclusive, Sr. Presidente, de deixar
bem clara a minha posição de que a Fundação Nacional do Índio, a Funai, deva, daqui de Brasma,
coordenar todo o processo de defesa da famma, dos
índios, da comunidade, para que não fique apenas
na responsabilidade da Funai do Estado do Acre,
porque senão, mais uma vez, teremos a impunidade
grassando naquele estado, inclusive sendo vítimas
essas pessoas que, como já disse, são indefesas,
permanecendo assim porque muitos não se importam de a violência acontecer com comunidades indígenas. Inclusive há uma visão preconoeituosa de
que os índios são responsáveis pelo atraso da Região Amazónica, quando considero serem eles os
responsáveis pelo que há de mais avançado: conservar, a duras penas, o seu espaço historicamente
determinado por lei.
Faço esse registro com muita tristeza. Da minha parte, envidarei todos os esforços para que sejam feitas as devidas investigaçõeS para que os policiais sejam punidos e que a Funai tenha o devido
empenho na defesa dos familiares dessa comunidade. Só assim, evitaremos mais um caso em que se
cria uma versão do crime, quando os que ceifaram a
vida de pessoas inocentes continuam a vagar, impunemente, pela cidade.
Muiio obrigado.
Durante

o discurso da Sra. Marina Sil-

Va, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Lell}' Dias,

~Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna V. Ex"
dispõe de 50 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria de registrar que, a partir da
-Ordem do Dia, eu encabeçaria a lista de oradores.
Mas informaram-me que a Senadora Marina Silva
não se pronunciou na primeira oportunidade. Sendo
assim, não quis criar obstáculos à oradora
. Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, hoje, em
O Globo temos um bom artigo do Senador Waldeck
Omelas sobre <> desequilíbrio institucionalizado:
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"O recente relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, apesar de apresentar como novidade a divisão do País em
três, confirma uma verdade trágica, já de todos conhecida: qualquer que seja o critério
de classificação em análise, o Nordeste esté
sempre em pior situação. · ·
O que há de grave na questão é que o
Nordeste concentra 29% da população brasileira, algo em tomo de 45 milhões de pessoas, com baixa renda per capita, baixa
. taxa de alfabetização e menor expectativa
de vida em relação ao restante do Pafs. •
É uma verdade, Sr. Presidente: nós, hoje, temos a pior situação, sendo que, para a nossa infelicidade, o Estado da Paraíba, na recente classificação do Relatório sobre Desenvolvimento Humano,
ocupa o mais baixo índice do País.
·· "Quero chamar a atenção para o fato
de que, enquanto a economia se globaliza e
o Brasil, necessariamente, se integra em um
dos blocos regionais, o Pafs assume, cada
vez mais, compromissos internacionais de
equalização de polfticas no âmbtto externo,
sem que tenha resolvido ou pelo menos encaminhado o equacionamento dos seus de"' · ·
·"
_sequilíbrios internos.
Essa brutal heterogeneidade que !caracteriza hoje o nosso País começa a consti. tuir-se em obstáculo intransponível para um
desenvolvimento harmónico, não apenas
dos pontos de vista económico e social, mas
também, e já agora, nos campos político e
institucional, inviabilizando políticas e regras
uniformes. Em síntese, é a própria unidade
nacional, herança histórica que nos cumpre
preservar, que está sendo posta em risco. •
Esta, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é
a Casa da Federação. Aqui, cada estado tem três
Senadores e o Nordeste, que tem nove estados, é
representado por 27 Senadores. No entanto, o que
verificamos é que, a exemplo do Nordeste, também
o Centro-Oeste e o Norte são marginalizados a toda
hora e a todo instante.

·o Nordeste, que em fase mais remota
foi o gerador das divisas que viabilizaram a
industrialização do Centro-Oeste, vê-se
hoje, quando ingressamos na era: da globalização, sob o risco de tomar-se um peso
para a Nação em face do agravamento dos
desequilíbrios inter-regionais. Esie é o i:enário que se impõe evitar: o relatório do PNUD
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cumprirá seu papel se prestar-se à cons- ·
cientização do grave problema que mais
uma vez é realçado. Muito especialmente, é
preciso atenta:r para o desequilíbrio institucionalizado, entendendo cerno tal a vigência
de regras e procedimentos que, ao invés de
procurarem reverter a tendência concentradora e desagregadora, tratam de coonestála e acentuá-la cada vez mais.
Tomemos alguns exemplos:
1. A Resolução n• 200 do Conselho
Curador do FGTS, que estabelece critérios
para os financiamentos do perfodo de 1996
a 1999, destina 41,1% dos recursos para o
saneamento básico da Região Sudeste, que
já contava, em 1991, com o nível de atendimento de 93,5% de ligações domiciliares de
água e 70,4% de esgotamento sanitário. Enquanto isto, no Nordeste, que tinha apenas
13,2% dos domicfiios com esgotos e 78,2"A.
cem água potável, poderá captar apenas
. 28,3% desses recursos."

Assim, o que se vê é que quem precisa de investimento terá recursos menores, enquanto que os
que não precisam tanto terão recursos maiores.

· "2. o salário-educação, que finanCia o
ensino fundamental, destina dois terços dos
seus recursos para a quota estadual, mas
proporcional à arrecadação..."
Isso significa que o Sul-Sudeste vai receber
muito mais do que o Nordeste, que tem 40% de
ariaHabetós. · ·
·

·o Programa de Crédito Educativo
concentrou, nos últimos seis anos, 60% de
suas aplicaçõeS no Sudeste e outros 21%
no Sul, deixando apenas um resíduo para as
regiões mais carentes... •
Portanto, 81% ficam no Sul-sudeste e somente
o restante vão para o Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
Isso ocorre também em relação aos incentivos
para o desenvolvimento cientffico e tecnológico na
área de informática, uma vez que o índice de concentração ocorre nos Estados de São Paulo, Minas
Gerais é Rio de Janeiro, atingindo um percentual de
76,8% nesses estados.
O mesmo ocorre ainda no tocante à agropecuária, onde 88,2% são aplicadoS nos mesmos três
- estados. E, desta forma, o que verificamos é que
cada vez mais se agravará a diferença tecnológica.
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No que se refere ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, o Nordeste tinha uma participação,'em 1990, de 21% e, em 1994, de 11%. Portanto, essa participação foi reduzida à metade e,
atualmente, temos um percentual até menor.
Isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
vem acontecendo de forma que a cada dia e a cada
hora mais aumenta essa diferença, esse desequilíbrio entre as regiões.
"7. A pol~ica económica nacional continua desconhecendo a existência dos desequilíbrios inter-regionais. O exemplo mais
flagrante no momento é o do regime automotivo, onde a polftica de incentivos adotada inviabiliza a desconcentração espacial
desse segmento, o que poderia ter sido feito
com o aval da OMC, que abre clara e expressa exceção para incentivos de natureza regional. Ainda há tempo de fazer alguma
coisa Mas são exemplos como esse que
explicam a concentração de 57,8% dos incentivos federais no Sudeste, ficando o Nordeste - que sempre leva a fama - com apenas 10,3%."
Como se não bastasse, Sr. Presidente, São
Paulo entra duro na competitividade, por oonseguir
maior número de empresas e, até um tempo atrás,
esse estado alegava ser a looomotiva que arrastava
vagões vazios. E, hoje, o que estamos vendo? Em
relação à política do Mercosul, enoontramos uma diferença gigantesca de incentivos e até ·mesmo de níveis de oportunidades apresentadas por aquele
tado, para carrear mais aplicações e mais recursos
para sua Região.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se nós,
do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, não tomarmos uma providência, seremos cada vez mais
marginalizados.
Veja-se o caso da divida interna. por exemplo.
Gs estados devem cerca de R$60 bilhões e apenas
São Paulo deve, no que se refere a tftulos mobifiários, R$16 bilhões. Os maiores devedores de títulos
mobiliários da República. são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas a
grande maioria desses títulos foi parar no Banco
Central.
No caso específico de São Paulo, o Governo
Federal trooou seus tftulos federais por tftulos estaduais que estavam com dificuldade de colocação,
permitindo que São Paulo tivesse hoje 83% de seus
tftulos em depósito no Bacen.

es:
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Essa é uma ajuda fabulosa, considerando que
os títulos paulistas ou da maioria dos Estados não
têm colocação no mercado. Mas, com a posição de
zeragem automática, os títulos do Governo Federal
têm valor. Por quê? Porque quando se vende ao
banco, é dito: "Na hora em que quiser vender eu
compro de volta". Funciona quase como moeda. E
quando o Governo Federal troca um a um, valor a
valor,. esses títulos, nós estamos privilegiando os
grandes quatro Estados do Sul e Sudeste.
Mais uma vez o Nordeste fica em desvantagem; mais uma vez o Nordeste se marginaliza. E, o
pior de tudo, é que nós somos coniventes com essa
situação. Aqui no Senado Federal, na Casa da Federação, nós Senadores do Nordeste, do Norte e do
Centro-Oeste temos sido coniventes com essa políti-

ca.
É preciso que se laça a inversão, que chegou a
tal ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, para
tristeza nossa, lemos no Correio Brazillense de domingo, dia 30, um artigo do Diretor do Banco Central, Dr. Gustavo Franoo, intitulado "Vão para o interior". O artigo diz que as empresas devem ir para o
interior porque há mais vantagens. E adiante tem um
parágrafo bastante duro para nós nordestinos, em
que o Sr. Gustavo Franco explica que empresas em
competição têm sempre que procurar menores custos:
No Nordeste há um depósito de trabalhadores
baratos muito grande e as empresas devem explorar
esse depósito por muito tempo.
Nem ao menos respeito merecemos quando se
dirigem a .nós: "Há um depósito de trabalhadores baratos, e isso deve permanecer por muitos anos."
. Diante de um quadro como esse, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao mesmo tempo em que
elogio o artigo do Senador Waldeck Omelas, venho
a esta tribuna para dizer que não podemos continuar
desta forma. Temos que lutar contra esse desequilíbrio.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Ney
Suassuna, concede-me V. Ex" um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V.Ex" com
muito prazer, Senador José Eduardo Outra.
O Sr. José Eduardo Outra - É um aparte mui• to rápido, Senador Ney Suassuna, apenas para repudiar essa declaração do Sr. Gustavo Franco, que,
mais uma vez, como aliás tem sido característica
dele, trata os nordestinos como "raça" de segundo
grau. Mas parece que isso já está virando moda em
todos os escalões do Governo, porque, além dos
trabalhadores do Nordeste estarem .em um depósito,
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os brasileiros todos são caJpuas e provoncoanos.
Queria registrar, inclusive, com relação à afirmação
de que somos caipiras, que prefiro ficar com o velho
Monteiro Lobato, que falava dos jecas tatus. Até porque acho que Monteiro Lobato deu uma contribuição
maior para o País do que o aluai Governo. Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador José Eduardo Outra. Realmente magoa sermos citados como depósito de trabalhadores baratos. E o-que me magoa mais ainda é ler que vamos
ter esses depósitos por muitos anos. Isso realmente
nos fere, até porque sabemos que o primeiro ciclo
de riqueza neste Pafs foi no Nordeste e exportamos
esse capital para o Sul e Sudeste para que gerassem suas riquezas.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Permite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço com prazer V.
Ex".
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador
Ney Suassuna, V. Ex" está trazendo ao conhecimento da Casa assunto da maior gravidade, já que a
pecha de depósito, referindo-se a nós nordestinos,
divulgada em artigo publicado em um jornal de Brasilia, é de autoria de um auxiliar imediato do Governo. Entendo que merece um reparo ou uma explicação melhor desse auxiliar do Banco Central, porque
ele coloca os nordestinos como sub-raça, pessoas
inexpressivas, cidadãos de outro mundo, em uma situação parecida com aquela dos pafses que exportam diversos produtos a custo muito baixo, concorrendo no mercado internacional, como a China, a Índia e outros, que vendem, até no nosso mercado,
brinquedos a um preço bem baixo porque, simplesmente, a mão-de-obra lá é muito explorada e os governantes não têm o cuidado de pagar os direitos
previdenciários, de reconhecer os direitos à seguridade de seu povo. É o que está acontecendo, talvez, com o pensamento - posso dizer - arbitrário
desse diretor do Banco Central, Dr. Gustavo Franco,
que talvez tenha levado em consideração também o
que declarou o Presidente da República a respeito
dos brasileiros, como lembrou o Senador José
Eduardo Outra, de que nós todos somos caipiras, tabaréus, inexpressivos. Quero crer que o exemplo da
humilhação vem do próprio Presidente da República··
que, do alto de sua sabedoria, de sua intelectualida'
de, acha que todos nós somos seres inferiores e que
toda e qualquer reforma no Brasil não é aceita na
primeira hora porque somos ignorantes. A verdade é
esta: o próprio Presidente da República, ao invés de
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dar bom exemplo, coloca todos os brasileiros em
uma situação vexatória e humilh;;mte, -e não só internamente, mas fora do País, já que Sua Excelência
disse isso em Portugal, se não me engano, em uma
entrevista coletiva. O Presidente da República precisa_ter consciência de que realmente é um homem
inteligente, um intelectual, um estadista, mas, como
tal, não deveria fazer essas coisas; o estadista, em
primeiro lugar, valoriza o seu povo, valoriza a cidadania. Assim sendo, deveria reconhecer que o brasileiro tem pleno direito de discutir·suas reformas e de
discordar delas. Quem discorda de Sua Excelência é
rotulado de ignorante, de tabaréu, de caipira. Naturalmente, não me considero dessa espécie e gostaria de dizer que V. Ex" tem razão, porque o Nordeste
tem dado uma contribuição enorme ao desenvolvimento do País. Somos vinte e sete Senadores do
Nordeste e todos nós temos essa missão de ajudar
o nosso País, mas não podemos ser detratados dessa forma. Este é o nosso protesto mais veemente
contra as palavras não só do diretor do Banco· Central, que foi infeliz ao pronunciá-las, como também
do Presidente da República. Acredito até que Sua
Excelência: não tenha tido a intenção de nos humilhar, mas, da forma como falou, todos lá fora estão
pensando que no Brasil só existem ignorantes.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado pelo
aparte de V. Ex". Concordo inteiramente com a primeira parte referente aos nordestinos; quanto à segunda, reservo-me a não fazer comentários.
O Sr. Bernardo Cabral • Senador Ney Suassuna, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Senador Bernardo
.Cabral, por gentileza, concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Ney Suas- suna, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem inferioriza um cidadão que nasceu
Nordeste ou no Norte • mas no caso quero precisar
o meu aparte ao problema nordestino - desconhece
a história de grandes homens deste País. Rui Barbosa era nordestino e até hoje não conheço nenhum
jurista que o tenha suplantado. Mas podemos sair do
lado jurídico e ir para a poesia: Castro Alves era nordestino. Quero lhe dar um exemplo no meu Estado:
foi para lá que seguiu a saga dos nordestinos, no cac
minho que tomou o nome de soldados da borracha,
dos bravos - repito, bravos nordestinos que constrilí- ·
ram parte da riqueza daquele Estado. De modo que
deploro, lamento e vejo, com profunda tristeza, o
fato de todos nós brasileiros tentarmos tratar de
modo diversificado, 'inferiorizado, o homem que nasceu no Nordeste. Bem seria que não houvesse nada/

rm .
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disso. V. Ex" é um exemplo. V. Ex" nasceu no Nordeste e fez uma das coisas mais belas que pode
existir neste País, que é a cultura no Sul do País. V.
Ex" disseminou a cultura; V. Ex" é um educador.
Quantos educandos devem ter passado pelas mãos
desse nordestino, que hoje é Senador pela Paraíba?
Não preciso nem lhe dar a minha solidariedade. Em
nossas regiões, Norte e Nordeste, há algo que nenhum tecnocrata pode precisar: o clima. Não há ·
como planejar, porque, de uma hora para outra, irromperá uma grande seca ou uma avalanche que
arrasa tudo. Ora, discriminar o Nordeste, seja qual
for a figura, é pelo menos uma grande injustiça! O
nordestino merece o título de "jagunço de Deus•!
O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço a V. Ex",
Senador Bernardo Cabral, que, como sempre, faz
observações não só precisas, como também bonitas. Emociono-me com o aparte de V. Ex" e o acato •
como parte privilegiada do meu discurse.
O Sr. Artur da Távola - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte a
V. Ex" com muita satisfação.
O Sr. Artur da Távola - Senador Ney Suassuna, também quero solidarizar-me com o discurso de
V. Ex". Realmente, o n fvel de arrogância de certa
tecnocracia brasileira é insuportável, amogância nem
sempre baseada em competência Esses tecnocratas do Banco Central devem muita satisfação ao
Pafs e devem muito ao Governo, que lhes tem dado
cobertura. É por causa dessa arrogância de praticamente toda a direção do Banco Central, que o próprio Governo tem pago pesados preços, como esse,
por exemplo, de vermos, de maneira hábil, mas injusta, o Senador Antonio Canos Valadares identificar
a posição do Presidente da República com a desses
tecnocratas marcados pela insensibilidade e por
uma velha escola de economia que ignora o lado humano, que transforma tudo em questões meramente
estatfsticas e que, efetivamente, não sabe o que é o
sofrimento das pessoas, muito menos têm cultura
sociológica pâra a compreensão do que o Nordeste
significa para o BrasiL Ponanto, não é de estranhar
que esses senhores pretensiosos - particularmente
os do Banco Central, mas os do Banco do Brasil não..
ficam muito atrás -, -arrogantes, trazem problemas
sérios ao seu próprio Governo. Agora, não é justo
identificar, exatamente pelo bom enloque do discurso de V. Ex", a figura do Presidente da República
nisso. Um Presidente da República muitas vezes
precisa de certa tecnocracia na ação, porque ·se
essa tecnocracia é antipática, auto-suficiente, saber-
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ba e pretensiosa, ela é competente também, e a
competência se estabelece. Por isso, aqui entra a
missão da política, que é a de ser, justamente, o traço da unidade entre todos esses aspectos, para que
o País não seja prejudicado. De maneira que o seu
discurse é extremamente oponuno. V. Ex" não envolveu a figura do Presidente da República nisso. Eu
não gostãiia de deixar oportunidade para que superposições meramente oposicionistas deslustrem a
precisão com que V. Ex" crítica a soberba de algumas figuras do Banco Central deste Pafs. Obrigado
a V. Ex".
O SR. NEY SUASSUNA- V.Ex" faz uma clarificação · da minha posição. Realmente, estou discutindo o desequilíbrio regional, dizendo que lamento
que esse desequilíbrio seja tanto que alguns tecnocratas até digam que existe um depósito, o que já é
deprimente. O pior é que ainda dizem que vai durar
muitos anos. Isso nos magoa, porque vemos que já
está consolidado que não haverá modificação tão
cedo, ou seja, essa sub-raça deve continuar subraça. Então, vão lá e explorem porque por muito
tempo haverá como explorar o nordestino.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Com muito prazer.
O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador, é muito
importante a manifestação de V. Ex"; Considero
esse técnico competente. Basta ver que ·ele está •na
crista da onda" há muito tempo. Dizem até que o Sr.
Gustavo Franco é um dos gênios da economia brasileira. Ele, os irmãos Barros e o Pérsio Arida são considerados "gênios. Com toda a sinceridade, Aão têm
um mfnimo de humildade. Chamar o Nordeste de
depósito de desempregados é algo que não dá para
entender. Por mais que ele use o "economês", por
mais técnico que seja, por mais que esteja lá em
cima, no Olimpo, por mais que, para ele, o problema
que envolve gente ou o povo seja questão de um
número a mais ou um número à menos, por mais
que ele entenda que temos de fazer economia, combater a inflação, haver recessão, que causará o desemprego, e, por isso, pessoas deixarão de comer,
mas que isto é necessário, mesmo assim a pessoa
deve ter certa elegância no Jinguajar. Falar em depósito de desempregados é um ab_surdo. Ele diz que o
Nordeste é um depósito de desempregados e que
durante muito tempo será depósito de desempregados; Ele nem dá .esperança. Poderia dizer que o
Nordeste será um depósito de desempregados por
mais algum tempo, mas que a política do Governo,
para o qual está trabalhando, mudará esse quadro
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brevemente. Ao contrário, ele afirma que durante
disse que a imprensa de São Paulo, o Estadão,
sempre o combateu porque esse jornal era muito
muito tempo o Nordeste será um depós~o de desempregados. Por isso, aqueles que estão se queiaristocrata, era da familia dos 400 anos, e como ele,
Quércia, era um caipira do interior, o Estadão nunca
xando-se da entrada de matéria manufaturada da
admitiu um caipira governador do Estado. Por isso o
China, que é muito barata, porque lá o trabalho é escravo, devem aplicar no Nordeste, onde a mão-deEstadão combatia tanto o Quércia. Também não
obra também é barata. Isso é uma frieza, uma cruel- ·
acho que o Presidente Fernando Henrique estivesse
dade terrível! Concordo com o Senador Artur da Táse lembrando do Quércia ao usar a expressão caipira. A mim, parece que Sua·Excelência, chegando a
vala de que isso não envolve a figura do Presidente;
nem passa pela nossa cabeça que o Presidente aa.
Portugal, se sentiu em casa. Então, o que quis dizer
RepúbliGa, pela sua maneira de ser- um sociólogo -,
foi isto: somos caipiras; nós brasileiros ainda não temos sentido de mundo. Eu, que sou um estadista,
esteja envolvido num linguajar como esse; não pasque tenho viajado, conheço a humanidade, sou um
sa pela cabeça de V. Ex", nern pela minha que o
Presidente da República se identifique com isso. O
sociólogo, estou tentando convencer o meu Pais a
Sr. Gustavo Franco foi de uma grande infelicidade e
ter esse sentido de globalização. Acho que Sua Exde uma irresponsabilidade enorme. Com relação ao
celência pediu um pouco de tolerância para o mundo, porque, com o tempo, Sua Excelência vai consePresidente Fernando Henrique é diferente. Sua Excelência, em Usboa, chama-nos de caipiras. É ver- guir que aceitemos essa tal·de globalização. Sou solidário a V. Ex" de que o termo usado pelo diretor do
dade que existem pessoas maliciosas. Atribuíram ao
Senador Antonio Carlos Magalhães - não acred~o
Banco Central foi cruel. Ele pode até pensar, mas
não tinha o direito de dizer. Pode até achar que é
que S. Ex" ter>ha d~o iSso - o comentário de que, ao
verdade: lá no Nordeste há um depós~o de desemfalar em caipira, o Presidente estaria referindo-se ao
pregados que vai durar não sei quanto tempo; mas
ex-Presidente Itamar Franco, que, no início do seu
Governo, foi chamado de caipira quando escolheu o
ele tem a obrigação de se referir com mais elegânMinistro da Fazenda e o Ministro do Planejamento.
cia, mais respe~o aos nossos irmãos nordestinos.
Com relação ao Presidente, foi uma forma de exO Senhor Itamar Frarieo teve eora.aem de escolher a imprensa de São Paulo disse que o Presidente copressão. O nosso Presidente faz, às vezes, brinca- ·
deiras assim com a imprensa que temos que levámeteu o absurdo de escolher - para Ministro da Fazenda alguém de Pernambuco e para Ministro do
las nesse sentido. Mas creio que Sua Excelência
não se referiu ao Presidente Itamar Franco - não me
Planejamento alguém de Minas Gerais. A imprensa
passa isso pela cabeça - e nem ao ex-Governador
disse isso porque nenhum dos dois era de São Paulo. O jornal O Estado de S.Paulo e a Folha de
Orestes Ouércia, até porque o Presidente não iria fazer uma referência dessas, em Usboa, falando o exS.Paulo publicaram: " O Presidente caipira escolheu
a dupla caipira para dirigir a economia brasileira."
governador caipira, o Sr. Orestes Ouércia.
O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço ao nobre
Não entendi o sentido do termo "caipira" usado por
Senador Pedro Simon. No entanto, devo esclarecer
nosso querido Presidente. Disse Sua Excelência que
o brasileiro é um caipira porque não está acostumaque não me referi ao Presidente, mas ao excelente
artigo do Senador Waldeck Omelas sobre o "Desedo com a economia global. Segundo o Presidente,
quilíbrio Institucionalizado" e a mágoa de ver expres"há pessoas que imaginam que o brasileiro não se
sões de que "somos um depósito de mão-de-obra
abre para a globalização por vaidade ou algo que o
barata" e, mais ainda, "por mu~o tempo". Isso me
valha. Não! É porque o brasileiro é um tímido, um
caipira e por isso o brasileiro se vira para dentro".
deixou magoado. Desta forma, meu discurso solicita
que o Governo faça um projeto que nos traga estraEm primeiro lugar, não aceito a maldade, ou a brincadeira, de alguns que dizem que o Presidente Fertégias e ações em prol do Nordeste. Por outro lado,
nando Henrique Cardoso estava se referindo ao Preé preciso que nos unamos.
·O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permitesidente Itamar Franco. Não estava!Tenho certeza
me V. Ex" um aparte?
de que S. Ex"s se dão muito bem e há um respeito
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço o aparte do
recíproco muito grande. Não seria ao Presidente Ita. nobre Senador Antonio Carlos Magalhães.
mar Franco que Sua Excelência estaria referindo-se.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - V. Ex"
Em segundo lugar, acho que o termo caipira foi uma
aborda muito bem o assunto e faz mu~o bem em
expressão usada. Sua Excelência talvez pudesse ter
se lembrado do ex-governador Quércia que sempre
não aceitar a provocação, sempre inteligente, do Se-
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nador Pedro Simon. S. Ex" coloca a parte referente
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se,
nador Antonio Canos Magalhães. O aparte de V. Ex"
ao Nordeste com muita perfeição, como colocou os
abrilhanta o meu pronunciamento e eu concordo em
Senadores Artur da Távola, Bernardo Cabral e outros. Em relação ao aparte do Senador Pedro Sigênero, número e grau com os dizeres de V. Ex".
mon, não foi em Portugal; mas acho que o PresidenE aqui encerro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sete não foi feliz na expressão. Isso deve ser colocado,
nadores, Pedindo duas coisas. Uma ao Governo Federal, o Executivo: que arranje tempo, força política
até para que o próprio Presidente sinta que a exe força de vontade para as políticas que precisam
pressão "não tendo sido feliz', deve ter cuidado, sobretudo quando dá uma entrevista para um jornal
existir para evitar esse desequilíbrio institucionalizado. Isso, por uma razão simples: Nordeste mal cuiestrangeiro, mesmo sendo do nosso .querido Portugal. No caso concreto, no discurso de V. Ex", que é
dado significa migração, significa São Paulo, Rio de
extremamente oportuno e que salienta a propriedaJaneiro e o Sul, todo o SuVSudeste invadido por trade do artigo do Senador Waldeck Omelas, esse artibalhadores não qualificados, trabalhadores que vão
go tem um conteúdo muito profundo porque todos
inchar as cidades dessas regiões. Além disso, é preciso que se considere o desequilíbrio social que fica
nós do Nordeste, V. Ex" também conosco, os Senadores Beni Veras, José Agripino e toda a bancada
lá no Nordeste, porque vêm os homens para o Sul
deixando para trás suas famflias e provocando um
do Nordeste, têm-se reunido aqui para exigir do Governo Federal uma nova estratégia. E o. Sr. Gustavo •
desequilíbrio tremendo, gerando um verdadeiro
Franco, ci>mo os homens do Banco Central, corno
moto perpétuo.
É preciso que o Governo Federal busque com
os homens do próprio Governo Federal não têm sido
urgência políticas. que invertam essa situação. Tosensíveis a essa nova estratégia do Nordeste, porque, enquanto eles não levarem investimentos pesadas as que citamos aqui mostram exatamente o condos para aquela região - fábricas de automóveis etc
trário, é uma perpetuação dessa situação com agra-, que devem ter privilégios fiscais para lá e não
vamento.
,, . .
Pedimos·também a cada companheiro da banigualitários para todo o Brasil; enquanto se demorar
cada nordestina ~ e o problema não é só do Nordespara resolver o caso da refinaria de petróleo, que até
te, é do Centro-Oeste do Norte também - que nós,
hoje não se resolveu - já se vão quase dois anos
para sua decisão -; enquanto não se situarem indúsunidos, formemos uma legião no sentido de que, se
trias siderúrgicas fortes no Nordeste, eles vão semnão conseguirmos fazer a legislação de uma vez,
que a façàrnos pontualmente, a cada hora e ·a cada
pre ficar com essa posição preconceituosa com o
Nordeste. Mas o Nordeste, corno V. Ex" afinna, e
momento, e a çada discussão busquemos vantagens para a nossa· região de modo a minorarmos e
corno todos nós afi rmarnos, é uma região que tem
diminuirmos esse desequilíbrio.
·
capacidade de prosperar e que muito lutou para tornar, sobretudo São Paulo desenvolvido e forte. Lá,
O Nordeste não é um problema,· mas solução.
não só a nossa mão-de-obra, corno as divisas do
Temos boa terra, ternos· um sol permanente para o
Nordeste, fizeram o parque industrial paulista, e hoje
turismo. Ternos ene soluções. Precisamos de força
somos extremamente sugados, até mesmo agora,
polftica para revertermos essa situação, pois a Galifómia e Israel têm situações muito piores e, com cernuma mudança do Fundo de Participação, para se
teza, com vontade polflica ·vamos ter essa solução
fazer pagamento de imposto de renda em São
permanente e um Nordeste que ainda será o impulPaulo, onde há a maior devolução de imposto de
renda no Brasil, em vez de se cuidar de fortalecer
sionador do progresso neste País.
•
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
o Fundo de Participação. Tudo isso é uma politica
dos tecnocratas, com fundamento em uma politica
palavra ao Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Proprivilegiada para São Paulo, que está destruindo
os fundamentos da unidade brasileira. E V. Ex" faz
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há pouco
muito bem, no seu discurso em salientar, corno.
-tempo entramos nesta Casa com um pedido de CPI
vem salientando com propriedade, toda essa
na área da mineração deste País e essa CPI passou
questão, que não deve ser só de V. Ex", mas de
todos os Senadores, porque dentro de pouco tempor vários Estados, levantando vários problemas da
po vamos ter uma federação frágil, quebrada, por
área mineral por falta de uma política correta, de fiscalização, atravéS do Ministério das Minas e Enerfalta de uma política própria para o Nordeste. Muito obrigado a V. Ex".
gia, principalmente através do DNPM, que deveria
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cumprir com o que dispõe a Constituição, ou seja, as
regularizações das áreas minerais no Pafs, que têm
400 mil garimpeiros à mercê da sorte; sem documentação, pois a Constituição de 88 deixou a cargo.
do Ministério das Minas e Energia, · através do
DNPM, a regulamentação da vida desses garimpeiros. Lamentavelmente, o Governo Federal não se
preocupou com esses cuidados e os problemas são
sérios naquela área.
À época, a CPI constatou irregularidades em
Minas Gerais, no garimpo de Capoeirana, em Nova
Era, onde digladiam-se até hoje os coronéis da Polf-·
cia Militar e os garimpeiros. Ali, o DNPM não faz outra coisa senão falcatruas, corrupção, ilegalidades.
Às portas do DNPM prevaleciam os coronéis armados, que não pennitiam que o garimpeiro retirasse
dali sequer um alvará Os pistoleiros dos militares ficavam à vista do Governo do Estado, do Secretário
de Segurança Pública. A máfia predominava no Es-tado de Minas Gerais. O garimpo em Nova Era era
aterrorizado por esses roronéis pistoleiros, que colocavam pessoas soltas das penitenciárias para tomar
conta das áreas de mineração, em detrimento do
próprio garimpeiro.
Em Rondônia, no maior garimpo aberto de cassiterita do mundo, o DNPM, por IT]Ilio de seu diretor,
praticou pesquisas fraudulentas, falsificação de documentos, outorgas ilegais e várias outras falcatruas; Lá teve origem uma polêmica - que até hoje
existe no garimpo de Bom Futuro - de que pistoleiros, a mando de uma empresa de mineração, atiram
em garimpeiros e em carros, furam pneus.
Mas o pior não é isso. O garimpo foi vendido
para a Previ, uma instituição dos trabalhadores do
Banco do Brasil. Imaginem V. Ex's que essa instituição está explorando os trabalhadores da mineração
às vistas do sistema governamental, do próprio Governo do Estado de Rondônia. Os garimpeiros de
Bom Futuro são marginalizados, expulsos à boca do
38, das metralhadoras, de pistoleiros, e ninguém
toma nenhuma providência.
Se não bastasse isso, agora vem o problema
do garimpo de Serra Pelada, onde existem cerca
seis mil garimpeiros abandonados, amontoados,
passando fome em cima do ouro, sobre a riqueza.
Outra empresa de brasileiros está querendo expulsá-los da área, e o Governo Federal não tem nenhuma politica para o setor.
O DNPM, que deveria estar organizando a vida
dos garimpeiros, sequer olha para o problema daqueles homens que lá permanecem há 15, 16 anos,
esperando oportunidade de trabalhar. São seis mil

· homens que, se expulsos, serão seis mil sem-terra,
seis mil problemas para o Pafs, seis mil problemas
para a Presidência da República, que afirma querer
fazer assentamentos, colocar os sem-terra nas. suas
respectivas áreas: Se o Governo Federal for no embalo da Vale do Rio Doce, mandando expulsar os
garimpeiros, é evidentemente que o problema vai se
agravar. Afinal, dali sairão seis mil homens que trabalham, que militam, que vivem da extração mineral,
em detrimento da vontade de uma empresa mineradera A Vale do Rio Doce quer vender, a troco de dinheiro podre, de baixo valor, por algumas migalhas
de reais, as riquezas do nosso Pafs, o subsolo da
Amazônia··
A Vale do Rio Doce detém alvarás que, analisadoS pela CMR e CPRM, avaliaram o subsolo daquela empresa na Amazônia em US$1, 5 trilhão. Estão sendo colocadas à venda no mercado mais de
40 empresas; com todo seu patrimônio, por cerca
de US$10 bilhões.
.
-·., Por af se vê o deSastre, a falta de assessoria
a falta de boà vóntade ·do Presidente da República
em valorizar o patrimônio do Pafs. Na verdade, os
brasileiros é que deveriam explorar eSsas riquezas.
Alardeavam, na semana passada, que o Exército iria àquele garimpo para expulsar os garimpeiros. Eu, além dos Senadores Ademir Andrade e Edison Lobão e alguns Deputados Federais estivemos
no garimpo de Serra Pelada e pudemos constatar
que aquela área é realmente dos garimpeiros. A entrada do Exército para expulsar os garimpeiros de
Serra Pelada seria o maior crime praticado pelo Presidente da República e por organismos militares
deste Pafs, como a PM.
A Companhia alega que os garimpeiros é que
estão expulsanqo a Vale do Rio Doce, mas constatamos que a Vale do Rio Doce é que está invadindo
a área dos garimpeiros. A Vale vendeu por R$60 milhões aquela área e hoje, com a desculpa de uma tal
Serra Leste, está com as sondas dentro da Cratera
de Serra Pelada, um local onde os garimpeiros trabalharam. Eles são os verdadeiros donos e o Governo Federal pagou por aquele pedaço de terra à Vale
do Rio Doce. Entretanto a Justiça, quando julga, julga papéis, e os jufzes que julgaram aquela ação deram ganho de causa à Vale do Rio Doce. Mas não
sabe o Poder Judiciário que a área da Vale não é
assentada na área do buraco onde garimpam osgarimpeiros de Serra Pelada. A grosso modo, a Vale
quer que o Exército vá até àquele garimpo expulsar
homens que trabalham para a sua própria sobrevi-
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Imaginem V. Ex"s que, se o Governo Federal
formação, que deve ter constatado que não cabe a
tivesse que fazer alguma coisa naquele garimpo,
expulsão, mas, sim, o apoio por parte do Presidente
não seria mandar o Exército para lá nãó com metrada República para equacionar aquele problema.
lhadoras ou fuzis, mas sim a Engenharia do ExérciO Sr. Romeu Tuma - Senador Emandes Amoto, com teodolitos, para demarcar a área dos garimrim, V. Ex" me concede um aparte?
peiros que a mineradora está invadindo.
O SR. ERNANDES AMORIM - Pois não, nobre
Sr. Presidente, de acordo com levantamento
Senador Romeu Tuma, com muita honra.
que fizemos, 80% do problema do garimpo de Serra
O Sr. Romeu Tuma- Senador Emandes AmoPelada poderá ser resolvido com a presença do
rim, sei das qualidades de V. Ex" na liderança das
Exército, mas não com armamentos. A partir dafi,
organizações· garimpeiras. Sei também que é justa a
com a marcação correta, que nós confiamos o Exérsua colocação de que não se trata de marginais e
cito vá fazer, estará praticamente resolvido o problenem de entrarem em confronto com a lei, por vontama de Serra Pelada. O que falta é o Governo realde própria. Lembro-me de que, quando era Ministro
mente querer resolver o problema.
o Senador Bernardo Cabral, vários fatos graves nos
Na semana passada, encaminhamos ao Presiobrigaram a nos deslocar para áreas de conflito que
dente da República um documento assinado por toenvolviam garimpeiros. Havia sempre aquela imados os Senadores que solicitaram a constituição de
gem de que eles estavam annados e que iriam reauma comissão. O Presidente Fernando Henrique
gir, mas nos recebiam sempre com a esperal)ça de
deve ter lido o documento, pois não acionou o Exér- •
uma solução parà a sua atividade, talvez ilegal sim,
cito para retirar aquelas pessoas de lá.
·mas que se apr~senta como única opção para o
. Li em alguns jornais que os garimpeiros estão
suStento das' sua.S fammas. Com o desemprego, norimpedindo a mineradora de trabalhar, dando prejufmalmente; muitas pessoas· do Norte e do Nordeste
zos à Companhia Vale do Rio Doce. Mas o que
acorrem· á eSsas noticias de descobertas de minas
ocorre é o contrário. Se os jornalistas tivessem feito
de. ouro, de cassiterita e de outros produtos, na tenuma visita à localidade de Serra Pelada, poderiam
tativa dé·üm enriquecimento Íápido: Essas pessoas
constatar que, realmente, quem está dando prejufzo
são iludidas 'é ficam doentes, quando não são moraos garimpeiros é a Vale do Rio Doce, com suas
tas devido· á uma série de circunstâncias até norsondas instaladas dentro ·da mina de Serra Pelada.
mais nessas regiões inóspitas em que agem. Rquei
Deram-lhe outro nome para enganar as autoridades
contente com· a Comissão que lá compareceu: Há
de Bras ma, no intuito de praticar um ato.. de arbitrapouco, conversei com o Senador Edison Lobão a
riedade, expulsando dali cinco mil garimpeiros.. ,. ·:
respeito desta questão. Vários garimpeiros que se
Imaginem V. Ex"s que, se o Exército ou a próencontram nessa situação estiveram nos corredores
pria Polícia do Pará forem atropelar aqueles garimdesta Casa e insistiram para que eu fize~e parte
peiros, furiosos como eles estão, evidentemente hadessa Comissão, já que eu havia discutido com eles
,.,.•, •
verá mais mortes.
sobre alguns ,aspectos, no sentido de buscar um
Em Curionópolis, cidade onde houve as mortes
equacionamento ·aO· problema Infelizmente, meu
dos sem-terra, tivemos oportunidade de conversar
Parlido não tinha condições de fazer essa indicação.
com algumas pessoas que viram os mortos executaFico. ansioso por. ouvir os Srs •. Senadores que lá estidos pela Polícia Militar. Foi observado que, lá, a-maio- veram presentes. S. Ex" foi escolhido para ser a insria dos cadáveres tinha levado um tiro no meio da testãncia de discussão. Deve-se buscar urna equação,
para que o Governo se liberte do problema e dê anta, praticamente igual àqueles que se encontravam ali.
Então, isso é prova da arbitrariedade da Polícia Militar
damento às explorações que precisam ser feitas,
do Pará, que ninguém procurou apurar.
sem. que haja um prejuízo total daqueles que buscam uma .solução para a súa Sobrevivência. Muito
Se deixarem, a mesma polícia fará com que os
obrigado pela oportunidade de aparteá-lo.
garimpeiros, homens pacatos e trabalhadores, daqui.?
pouco, sejam mortos desnecessariamente. O PresiO SR. ERNANDES AMORIM- Nobre. Senador
dente da República não tem obrigação de conhecer os
Romeu Tuma, ouvi o aparte de V. Ex" com muita sapormenores dos problemas daquela área, mas o
tisfação.
_
DNPM sim. O serviço de inlomJação do próprio GoverPara confirmar as suas palavras sobre o garimno do Estado do Pará deveria ter essas informações.
peiro,-gÕstaria .de dar um depoimento de que nós
O EXército talvez não tenha ido expulsar esses
Senadores estivemos dentro do garimpo, com mais
garimpeiros de lá, porque ele tem um serviço de inde cinco rriil garimpeiros e sem um policial sequer.
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Imagine V. Ex" que, enquanto o Governador do
Pará brada em querer mandar expulsar os garimpeiros de lá, S. Ex" não tem a mínima consideração,
nem aos Pa~amentares que lá compareceram- nós,
Senadores, Deputados Federais e. Deputados Estaduais - de mandar meia dúzia de policiais para dentro do garimpo, até porque, a esta aHura, imagino
que já deva saber que os garimpeiros não querem
outra coisa que não seja trabalhar.
Saindo de lá, em Curionópolis, tivemos a oportunidade de encontrar uma cidade governada por
um prefeito corrupto, que está "fazendo a cabeça"
das pessoas e que, com um aparato policial, im,:iediu que nós, Senadores, fôssemos ao interior do garimpo. Be está conivente com a Vale, •armando m~
trelas' para ajudar a tirar o pessoal de dentro do garimpo, inclusive usando os recursos· do ISS dá Prefeitura para; dentro de um projeto malabarista da
própria empresa, .gastar o dinheiro do munic(pio na •
construção de casas em nome· da" empresa; ludibriando a população e dando pr'ejufzo ao próprio
município.
·
· ·.
·
Ao invés de aplicar aqueles imPostos em proj&tos municipais como saúde, infra-estrutura, escolas,
esse prefeito eslá cooperando com ·a Vale do Rio
Doce na expulsão dos garimpeiros da região ..
O que queremos e sempre $fendemos é o in·
teresse dessa gente, a oportunidade de trabalho
para eles, e é o que vamos continuar fazendo aqui
desta tribuna ·
O Sr. Pedro Simon -Permite-me um aparte,
senador Emandes Amorim?
O SR. ERNANDES AMORIM • Pois não, nobre
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Senador Emandes Amorim, quando ouço o pronunciamento de V. Ex" e do
nobre Lfder do Partido Socialista Brasileiro, percebo
a importância, o significado das posições de V. Ex"s
cobrando um posicionamento do Governo com rela·
ção à Vale. Fico imaginando o que acontecerá amanhã ou depois, ou daqui a quatro anos se a Vale for
entregue ao·capital estrangeiro • o que espero que
não ocona. Hoje, a Vale sendo nossa, brasileira, ca-pital nacional, já há toda essa confusão, todos esses
problemas. Mas, se ela toma atitudes com a qual
não concordamos, se há uma série de divergências,
pelo menos sabemos que se trata de briga entre
brasileiros. Imagine ela sendo uma multinacional,
discutindo o capital do Japão com o capitál da Austrália. Como pode o Governo brasileiro permitir- que
a Vale, que praticamente tem o controle do nosso
subsolo, amanhã esteja no capital estíangeiro? isso -
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que está acontecendo é muito grave, o que V. Ex" e
o nobre Uder do Partido Socialista vêm denunciando.-Se piivatizarem e entregarem a Vale nas mãos
do capital estrangeiro, o problema do Pará será de
convulsão social permanente. Daqui a algum tempo,
será brasileiro de um lado e multinacional do outro.
Dou razão a V. Ex". Acredito que essas questões
não poderiam ter chegado onde chegaram. O mal do
Brasil, no que tange a garimpo, é que o Governo só
intervem quando há morte, agitação, ocupação de
terra Não vi até agora uma ação preventiva sequer
no. sentido de se evitar que tudo isso aconteça. É
uma pena que isso se verifique dessa maneira
O SR. ERNANDES AMORIM- Nobre Senador,
no caso de Sena Pelada, são seis mil garimpeiros.
Mesmo que a Vale venda todo o seu patrimônio em
troca de moeda podre, pelo que me consta, o resultado dessa venda não df!rá cinco mil empregos.
Mas. um garimpo de apenas 100 hectares tem como
manter cinco mil garimpeiros trabalhando. Essa briga é de brasileiro contra brasileiro, e o Governo Federa! ainda não demonstrou interesse.
O DNPM, do Ministério de Minas e Energia, deveria estar aluando na regulamentação desses garimpos. Desde 1988 - e o nobre Senador Ademir Andrade sabe disso, porque partiCipou, na Constituinte,
da elaboração de artigos referentes ao assunto ·,
aguarda-se o cumprimento da Constituição, que de-.
termina seja regulamentado o trabalho desses 400
mil garimpeiros, que hoje estão ociosos e são tratados como bandidos. São pessoas que não estão
produzindo no Brasil por falta de regulamentaçilo, de
interesse oo Governo e de um DNPM atuante.
O que se tem de fazer é pedir logo a extinção
desse órgão, que sempre está do lado de empresas:
Quando se vai ao DNPM, porque há uma briga de
garimpeiros contra empresas, a primeira prof)osta é
a de se fazer um acordo, como se não houves5e
para regulamentar a atividade mineral no País.
Por exemplo, no garimpo de Bom Futuro, em
Rondônia, a Previ, uma instituição brasileira, do Banco do Brasil e também do trabalhador, está explorando
o garimpeiro, batendo ou atirando em quem está trabalhando na área A Previ hoje tem o comando dos
pistoleiros no Estado de Rondônia, quer dizer, é brasileiro matando brasileiro por causa de uma mineração
que deveria estar nas mãos dos garimpeiros e por "fabricarem" documentos. Ainda temos uma justiça capanga que deveria possuir um controle externo, ser fiscalizada, corrigida nos seus atos, pois assim, não terfamos hoje, em Rondônia, aquela atividade em con_- dição irregular com pistoleiros.
- .
-

ler
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Se houvesse coerência nesse processo da
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Vale do Rio Doce e levantassem todo esse processo
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
que originou o debate a respetto dessa Companhia,
palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, por cesevidentemente sena corrigido, porque às vezes a
são do Senador Valmir Campelo.
justiça dá ganho de causa a uma ação que nada tem
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Proa ver. Em Belém do Pará, por exemplo, a Vale do
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Rio Doce ganhou a questão de uma mina de Serra
Srs. Senadores, o Brasil experimentou uma verdaPelada, e aquela Companhia está tirando um prodeira explosão urbana, principalmente entre os anos
cesso de uma área e quer assentar em outra. A pro- ··
1970 e 1993.
va disso é deram sumiço no marco geodésico que
_ . No início dos anos 70, pouco mais da metade
dava origem às demarcações. Hoje, se mandarem
da população brasileira vivia nas cidades. Em 1993,
qualquer empresa medir, evidentemente, a maioria
essa proporção já havia atingido mais de 74% da
delas vão ser envolvidas por negociatas, por falcapopulação.
··
truas e não darão o resultado correto.
Lamentavelmente, esse crescimento exponenQueremos que o Exérctto envie para lá uma
cial da urbanização brasileira veio acompanhado de
comissão para demarcar a área.e, então, teremos a
sérias conseqüências na área de habttação. Entre
certeza de que o trabalho vai ser correto e, de uma
os inúmeros efeitos perversos, pelo menos quatro
vez por todas, será resolvido esse problema.
merecem ser citidos como motivos de grande preoAinda hoje, estaremos recebendo, em Brasma,
cupação: a· tamanho do défictt em unidades habitauma equipe de líderes garimpeiros que estão vindo
cionais; a falência do _Sistema Rnanceiro de Habttade Belém do Pará, em três ou quatro ônibus, para
ção, que apresenta um rombo da ordem de US$52
acamparem, não sei se em frente à Presidência ou
bilhões; a detenolização da qualidade .de vida nas
ao Ministério das Minas e Energia ou ao Congresso
cidades, sobretudo nas grandes metrópoles; e a esNacional, a fim de exigirem uma solução para aquecassa motivação do Governo em gerar recursos seles homens que lá estão há--~ 00 dias ao .relento, pasguros para Solucionar o grave problema da falta de
sando fome, sem poder trabalhar, à mercê da vontamoradia.
de da Vale da Rio Doce e de quem manda no Poder
É por isso que apresentei a esta Casa .uma
·
e está interessado no capttal.
Proposta de Emenda ConstiTucional, que tomou o n•
Queremos que aqueles trabalhadores sejam
2af96, incluindo a moradia como diretto social dos
ouvidos e que a situação deles seja decidida. Eles
· brasileiros.
não estão pedindo que entrem na área dá Va!e do
Em relação aos recursos, fontes estatísticas
Rio Doce, mas que o Governo demarque a área,
mostram que os seus montantes têm sido decreporque, assim, será resolvido o problema deles.
scentes a·cada ano. Em 1987, por exemplo, osgasEste é o apelo que fazemos aqui ao Governo Fetos da União com investimentos hatittacionais ficaderal, ao Ministro das Minas e Energia, ao próprio
ram próximos de US$2 bilhões. Em 1983, o volume
DNPM: que execute seus trabalhos, que honre suas obde recursos para o mesmo fim já havia baixado para
rigações e que dê apoio aos que trabalham neste Brasil.
apenas US$1 bilhão. Hoje, passados dois anos e
- · Os garimpeiros estão fazendo greve para trameio, a situação continua grave. O que existe, como
balhar, não para prejudicar. É uma classe moderaveremos a seguir, não passa de aÇões, cujos resulda, de gente simples, de pessoas trabalhadoras, que
tados são bastante modestos e ·de promessas e cálmerecem o respetto do Presidente da República,
culos aleatórios, sem base concreta de sustentaç;;o.
dos órgãos federais e, principalmente, desta Casa.
Assim, de 1993 para cá, poucos avanços foram
Não me dou por vencido sabendo que aqui há
efetivamente realizados. Na realidade, com a falên81 Senadores que têm obrigação de zelar pelas leis,
cia total do tradicional Sistema Rnanceiro de Habttade fiscalizar, de orientar o Poder do Executivo na ·so,.
ção, apenas alguns programas, como o Pró-Moralução dos problemas; que não cruzemos os braços
- dia, a Carta de Crédito e o Habttar-Brasil estão senpara um problema tão grave quanto este de Serra
do implementados de maneira lenta e com resultaPelada.
dos pouco signfficativos. Além disso, a burocracia
Não esP9ramos que ocorressem mortes. Antes
para obtenção dC)s financiamentos é exagerademente grande. E, quando os recursos são" liberados, o
disso, fomos lá e detectamos os problemas. Vamos
apresentar, ainda esta semana, ao Governo Federal
valor não é suficiente para a compra dos imóveis.
- ·
uma solução.
Esses programas, que. são· bastante modestos, es-
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tão contidos no Plano de Ação que o Governo brasileiro apresentou na Conferência Mundial Habitat 11,
realizado no mês de junho em Istambul.
No que se refere à política habitacional, o Plano de Ação estima a aplicação de. quase R$22 bilhões entre 1996 e 1999, com o objetivo de atender a
um milhão e trezentas mil famflias carentes. Mas a
obtenção desses recursos repousa no terreno das
incertazas. Apenas 7,3% virão de dotações orçamen1árias, enquanto mais de 50% dependerão de
fontes que o Governo não tem condições de garantir, como, por exemplo, poupanças privadas ou recursos de contrapartida de tomadores de empréstimos.
O Governo não pode adiar mais ainda as soluções. O mesmo esforço realizado até agora para estabilizar a moeda deve ser empregado para resolver
a questão do déficit habitacional. É preciso consoli~
dar o saneamento duradouro do Sistema Financeiro •
de Habitação, garantir recursos, cobrar prestações
realistas e oferecer financiamentos acessiiteis, principalmente em benefício das camadas mais caren~
tes. O grande fato é que o Brasil não -tem uma política habitacional. O Plano de Ação apresentado na
Conferência do Habitat 11 não passa de uma carta de
intenções, sem maiores horizont~_de objetividade.
O déficit habitacional está em tomo de seis milhões
de moradias. Mais de 80% das carências estão concentradas na faixa de renda de até cinco salários mínimos.
Segundo cálculos da Folha de São Paulo, serão necessários investimentos de aproximadamente
R$51 bilhões para eliminar esse déficit O jornal diz
ainda que, se for mantido o mesmo nfvel de investimentos aplicados no ano passado, o Brasil levará 25
anos para superar a aluai situação, sem levar em
conta o ajuste demográfico ao longo desse período.
Nesse sentido, não se deve esquecer de que o Brasil está sujeito a uma taxa de expansão demográfica
da ordem de 1,8% ao ano, o que acreScenta a cada
ano cerca de 2, 7 milhões de pessoas ao contingente
populacional.

As questões relacionadas com habitação e infra-estrutura urbana são extremamente complexas e
exigem a atuação integrada de todas as esferas públicas, privadas e sociais. Só assim, e com recursos ·
públicos disponíveis, seremos capazes· de atacar
verdadeiramente o problema e eliminar as nossas
profundas dislorções. Por outro lado, a solução definitiva da questão habitaCJonal exige também que sejam resolvidas outras questões, como a geração de
empregos e renda, estabilidade definitiva da econo-
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mia e retomada do dinamismo económico do País,
com o alargamento do mercado interno.
O problema da moradia é um dos maiores desafios deste final de século. Os milhões de brasileiros que não têm endereço não têm também como
postular outros direitos mínimos. E o resgate da
enorme dívida social do Pafs só será uma realidade
quando o direito à moradia for estabelecido como
pré-requisito de afirmação da cidadania É nesse
sentido que transmito ao Congresso um apelo para
que seja aprovada a emenda constitucional que tiVe
a honra de apresentar. Enquanlo as políticas federais estão estacionadas, vemos surgir, por este Bra. sil afora, inúmeros projetes criatiVos de superação
do problema.· Goiás, por exemplo, deu ao Brasil o
grande exemplo dos mutirões que foram institufdos
pelo· Governador lris Rezende. É preciso também incentivar esses bons empreendimentos de Estados e
Municípios. Na ausência de uma política habitacional consistente, essas iniciatiVas contribuem para
impedir o aumento do exército de desabrigados, que
cobrem de vergonha a nossa consciência social.
· O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. MAURO MIRANDA- Tem V. Ex" a pala-

vra.
O Sr. Romeu Tuma - Quero cumprimentar V.
Ex" pelo seu discurso. Gostaria também de informarlhe que a experiência de São Paulo terri trazido bons
resultados. Ainda ontem, conversando com o Governador Mário Covas, ocasião em que solicitei a S. Ex"
subsídios para a instalação do sistema de segurança em razão dos altos índices da criminalidade, referimo-nos aos mutirões.. São Paulo tem uma experiência nesse setor que poucos Estados possuem,
pois 1% do ICMS destina-se à construção de casas
populares. Então, São Paulo hoje tem um número
bastante elevado, embora ainda deficiente, de casas. Esta semana, o Senador José Serra e eu tivemos uma reunião com as lideranças que comandam
os mutirões na cidade de São Paulo e percebemos
que há uma certa ansiedade da população em bem
aceitar o sistema dos mutirões. Penso que a experiência de São Paulo deve ser valorizada, quando
aquele Estado destina 1% do ICMS recolhido exclusivamente para construção de casas populares.
O SR. MAURO MIRANDA -Agradeço o aparte
de V. Ex" e torço para que consiga fazer com que o
ex-Ministro José Serra acelere esse processo dentro
· do Estado de São Paulo, cidade em que S. Ex" pretende eleger-se prefeito. Até este momento, S. Ex"
_ainda não conseguiu uma política habitacional capaz
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de responder rapidamente ao processo de crescimento populacional daquela cidade. Estamos com
mais de um ano e meio de governo e percebemos
que, até agora, o Governo Federal não assumiu um
plano efetivo de construção de casas e-moradias populares para os brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli-

cy. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
(Pausa)
Consulto o Senador Romeu Tuma se deseja
fazer uso da palavra.

O SR. ROMEU TUMA ·Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy· Dias) - V. Ex" tem
·
.. ·
. ··
a palavra.
.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, serei breve. Agradeço a V. Ex" pela sensibilidade em conceder-me alguns minutos.
Pretendo apenas fazer algumas referências ao
meu discurso e dá-lo como lido.
Gostaria de informar aos Srs. Senadores que a
Assembléia Legislativa de São Paulo aprovou o Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento
Económico e Social. Com isto, dentro de poucos
dias, será formado o Conselho Estadual de Incentivo
ao Desenvolvimento Industrial.
O Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Emerson Kapaz, orientado pelo Governador Mário Covas, acredita que deverá haver, apenas na área de agropecuária nos próximos meses, um investimento de cerca de R$3 bilhões.
Ocorrerá ainda um aumento de instalação de
empresas em São Paulo, criando cerca de 80 mil
empregos diretos e indiretos, gerando um investimento, até o final do ano 2000, de R$16 bilhões.
Gostaria também de informar que, no próximo
dia 13 de agosto, em Taubaté, a indústria Ford estará instalando uma fábrica de motores, com um in·
vestimenta de US$328 milhões, o que gerará 440
novos empregos; essa nova unidade produtiva !abri-
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cará 450 mil transmissões por ano, com onze rilodelos diferentes de caixas de câmbio manuais para os
veículos Resta fabricados· em São Bernardo do
Campo, e do Scort, que está sendo montado em Pacheco, na Argentina
Esta fábrica será dotada dos equipamentos mais
modernos; os trabalhadores que lá se encontram ocuparão uma área de 35 mil metros quadrados, e terão,
no mínimo, 500 horas de treinamento, constituindo-se
em mão-de-obra especializada na região.
Neste documento, é mostrada a tecnologia que
deverá concorrer com a de outros países do mundo.
A Ford se compromete a equiparar o nível de sua
produção àquela dos pafses mais avançados na indústria automobilistica.
Então, o Governador Mário Covas tenta recuperar os investimentos que, de algumas décadas ·para
cá, São Paulo vem perdendo. Acredito, com essa
aprovação pela Assembléia Legislativa. na possibilidade de o Governo criar alguns incentivos, o que permitirá a São Paulo brevemente reverter os fndices de desemprego e a criar alguns milhares de novos empregos para uma população que se preocupa muito, e
principalmente, com a situação do desemprego.
Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente, por esta
oportunidade.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMEU TiJMA EM SEU DISCURSO:

PRONUNOAMENTODOSENADORROMEUTUMA
-Senado Federal, 16 de julho de 1996-

O Estado de São Pauto e s gobalizaçllo da econcr
mia - lnau!JUraçilo da nova fábrica de tmnsmissões, da
Ford Bmsil, em Tsubaté - SP, prewsta pam à da 13 de
sgosiD de 1996.
SeMorPresidenta,

Senhoras e Senhores Senadoms,
No úllino mês de junho, tive a oportunidade de ocupar esta tri- buna pare m9S1ar o passo inicial de un 1mpor1ante projeto impremenlado pela ln<i!strla Honda, em SUmaré, São Paulo. O descenamento
da placa ilaugJral ~e oficializou na ocasião o ilfciti da ilslalação da
fábrica de automóveis Honda no BraS!, consoUdou um empreendi-mento "'e captou pare o paJqUe indus1rial pauf"ISia, um inveslimento
ili::lal de 100 mllões de dólares, gemndo quinhentos novos postos de
1raballo ãretos e oulros cerca de dois mi ildiretos.
Empreenãmentos dessa envergadum, mais "'" indicadores
de vocação natural de São Pauto pare o desenvolvimento, denolam o
crescente grau de confiança q..~e a comunidade internacional vem depositando no futuro econômico do Brasi~ Nossa economia caminha a
passos
rumo imlgmÇão' gloiJal dos mercados - teiidênc:ia
eoonômica _que se consolída a cada ãa. Esse contexto _sugere Uf!1
adrramento natuml da concorrênda entre pafses em _fase de desen-
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volvimooto, ou mesmo entre Estados de uma mesma Nação,
do1ados da i n - necessária pala receber empmsas
que competam simultaneamente em todo o planeia.
A exemplo da nova lábrlca Honda, São PaUo tam recebido ou1ros inportantes lnveslin<lnlos lntemadonals. VáJios. projetos """"vendo o capital estrangeiro encontJanl.S& a1ualmenta em fase da esfu.

do. O Interior pauista vem emergindo como t.m rmo vetor do aescf.
man!O industrial de todo o Estado, com fndicas es1alfs1lcos que avoluf·
ram, em duas décadas, de 14,7% pa~a23% do IDml das lábricasfnsla.
ladas em todo o tanllório brasileiro. Essa tendência à dascentraização
cia e>panSão !abri, que antes c:oncentava-se na IB!ião metrnpoilana
da capital. além de criar nows pólos lrWstrias, dsseminando o desenvoMmento por IOdo o Estado, vem pmccn12ar a
de t.m

-rtura

novo -

empresarial na· me!n5pole, no campo da preslação de
saMçosa pasqlisassofisticadas.
Segundo eslinallva do Seaalárlo da Ciência, TealOiogla e DeserMlMmen!O do Estado de São Paulo, Dr. Ematsoo Kapaz, divulgada pela impressa em Qata mcenta. apmxina.damente 30 novas em·
presas devem se instalar em São PaU<>, gemndo ao mi empregos <1retos e indimtos. Prevê ainda, que o Estado receberá nos próllinos
dois anos R$13 bihões em n o v o s - e que a~ !OiaJ
alcançará a casados R$16 biliões no ano 2000.

Senhoras e Senhores 5enadores, envio desta 1li>una arnprlman!Os à Sua Exoelênda o Dou!Or Márlo Covas, Governador de meu
Estado, ouja empreendedora polftlca, ilegavelmente, tam apmseo1a<lo
inportantes restilados, dotando o Estado dooj,!Jslrumen!Os neoessários pa1a aiJalr investimentos. Atonto à malldada econom1ca moodal. o
Governo Mário Covas vem revertendo, cem ilegával sucesso, eventuais posições deslawrávels ao Estado, na órbita dos incentivos à
captação de rewrsos internacionais. Projetos voltados ao incremento
da eoonomia pauisla, cerno o Programa Estadual dalncentiw ao DeserMlMmen!O Ecooõmlco e Social, recentemente aprovado pala l'ssembféia i..egisiaiivã. mais Cf.JB \ritóiias do govamo. são conqt:stas do
Estado que ccm 1an10 orgulho represento no Parlaman!O Blaslelro. o
projeto de Lei ao q.J3I me refiro, aulorfza o governo a conceder prazo
especial pala pagamen!O do ICMS pala a indústria ou agn>in<ilstrla,
desde que o proje!O tsnha sido pravfamanla aprovado pelo COOseho
Estadual de IncentiVO ao Desenvolvimento Industrial, que será
instalado nos próximos dias. Esse dispositivo deverá atrair cerca
de três bilhões de Reais em investimentos para o_ Estado. _

Na cidade de Taubaté. swge outro rcone do processo que
se desenha em meu Estado. No pró)(imo dia 13 de agosto, será ai
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de 35.000 metros quadradoS. A automaÇão daquela unidade

tsl-

dustrial, embora menor que as similares européias - uma estratégia para manutenção dos nfveis de emprego -. é um dos pon-tos altos e pode ser aumentada gradativamente, de acordo com
as necessidades. OUtra Inovação está no layout da fábrica, que
possibilita

um fluxo contínuo de produção.

Para o _gerente do Conjunto Industrial de Taubaté,

Kurt Dls-

selhorst, essa é uma das mais modernas fábricas do gênero em
todo

o

mundo. A Ford irá fabricar

em

Taubaté um produto nos

mesmos nfvels da Europa.
Implementado em tempo recorde, o proJeto começou em
. outubro de 1995, sondo o mais rápido que a Ford já desenvolveu.
Algumas soluções inéditas permffiram essa rapidez, entre as

quais a não utilização de instalações subterrâneas. Todo o sistema de recolhimento de cavacos de usinagem. por exemplo, é feito
por caninhos ao nível do chão.

Essa fábrica de transmissões já nasce perfettamente integrada à filosofia de globalização e da potrtica de qualidade do
Ford 2000. É uma das primeiras do mundo a seguir o novo con-

ceito de l!abalho, chamado Ford Productlon Systein - FPS (Sistema da Produção Ford), composto por equipes de trabalho. O Ge. rente de Manufatura da fábrica, Iam Lamb. afirma ser este um
con~lto inédito no

Brasil, t:tm que desaparece a figura tradicional

do chefe, o encarregado. cada equipe re(Jne pessoas capacitadas para realizar as tarefas exigidas em seu setor, gerendando

toda a produção e cuidando, desde a operação até a conservação
e manutenção elétrica e mecânica dos equipamentos.

Além disso, até o final do ano, a fábrica deverá contar com
a certificação da ISO. Ainda segundo Iam Lamb, a fábrica estará
perfeitamente capacitada, dentro dos rfgidoS padrões de qualidade da Ford Mundial e dentro das nonnas exigidas pela ISO.

Para preparar empregados para operar dentro desse novo
_@~~~~ -~1}~~-~_!!YO_!!i~~-u~ ~atalhado e intenso programa de

trefna:ntento, _apoiado por muiUplicadores, no caso~ instrutores
que, depo_~ de preparados. passam sua experiência aos demais.
Em média, cada empregado passoU por 500 horas de trelnamen-

10. Gada

epe~ador

passará, também, por uma certificaç;io. Suas

habilidades ·serão avaliadas em conjunto pela C?mpanhia e pelos
fornecedores de cada equipamento, visando garantir que esteja
apto para desenvolver suas funções. Este é para a Ford um importante pontó de sua polftiCa de quãlldade.

A transmissão 185, que será fabricada em Taubaté, é o
modelo que sucedeu no ano passado a transmissão 85, l,llirlzada

inaugurada a nova fabrica de transmissões da indústria Ford. COm
um Investimento da ordem de U$328 milhões, gerando 440 novos
empregos, essa nova lDlidade produtiva fabricaJá 450.000 transmis--

na Europa e reconhecida por sua qualidade e desempenho, sen-

sões por ano, oferecendo onze modelos diferentes de ·catxas de

disponíveis para o consumidor europeu. Atualmente, ela é fabrica-

câmbio manuais pa1a as vOISÕOS do AO$. fabricado em São Bar·
nardo, e do Escort, agora montado em Pacheco, na Al!lantina.
Dotada da equlpamer.tos de úitina geração, que incorpo-ram as tecnologias mais avançadas nessa área

ein

todo o mun-

do, a nova fábrica utilizou a parte de construção civil

Já existente

no Complexo Industrial da Ford em Taubate, ocupando uma área

do considerada como uma das melhor~s tra~issões manuais
da também ãm Bordeaux, na França.-e Liverpool, na Inglaterra

Assim, Senhoras e Senhores Senadores, os registras que
ora faço _representam a consolidação d3 um projeto que vai ao encontro do desenvoMmento de São Paulo e do BrasiL

Era o que tinha a dlzer.

MuitO obrigado.

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00041

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os Srs. Seeconómico e político. As análises, de uma maneira
nadores Esperidião Amim e Ademir Andrade enviageral; têm chegado a conclusões que apontam na
ram discursos à Mesa para serem publicados na fordireção comum da precariedade des5a modalidade
ma do disposto no art 203 do Regimento Interno.
de ensino em nosso País.
S. Ex"s serão atendidos.
Dentre as conclusões apontadas, algumas são
O SR. ESPERIDIÃO AMIM (PPBSC) - Sr.
mais relevantes, no sentido de explicarem as causas
Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, a motivação
da situação a que chegamos. Pode-se Citar as péssi- ·
para o presente pronunciamento, abordando quesmas condições de ensino e aprendizagem repre·
tão que há muito integra o universo das minhas
sentadas pela falta de material pedagógico, pela inapreocupações permanentes, veio-me de uma carta
deqiiação das instalações das escolas, pelos probleenviada por uma professora da chamada 'escola
mas relativos à formação dos professores e pela
isolada •, de Canoinhas Santa Catarina. A corresprática da multisseriação, ou seja, o ensino em que
pondência relata a situação dramática dos profesum só professor fica responsabilizado por três ou
sores que se encontram nessa situação especial,
quatro séries simultãneas.
na qual o acúmulo de funções impossibilita o prosO ensino rural é- caracteriizado pó r uma •oferta
seguimento dos estudos e ocasiona toda espécie
insuficiente de escolas, localizadas em prédios pede discriminação.
quenos e mal construidos, com professores mal reQuando se fala em educação, a situação brasimunerados e sem apoio pedagógico e administratileira é sempre dramática e os números são sempre •
vo; as escolas oferecem, no máximo, até a 3° ou 4°
superlativos, contudo, algumas cirounstãncias meresérie.
cem nossa atenção especial, não só por.sua excepAs condições de eSC<>Iaiização da populaÇão
cionalidade, mas por ilustrarem, à perfeição, os rerural, portanto, refletem uma desigualdade profunda
quintes perversos de um sistema de desigualdades.
com relação à população urbana e uma negação
persistente dos direitos de acesso à escola, os quais
A forma como o saber é distribuído, hoje, no Brasil,
reitera as diferenças sociais. A 'má distribuição do
têm sido insistentemente afirmados ,e reafirmados
ensino• é evidente quando nos aproximamos das saem todas as Constituições e leis gerais sobre a edulas de aula.
cação no Brasil, sem que jamais tenham resultado
Um país com 19 milhões de analfabetos, onde só
em acesso amplo e efetivo à escola.
metade dos alunos terminam a s• série do primeiro
É nesse contexto que vamos situar a "escola
grau, e um professor do ensino básico pode receber
isolada' de nossa correspondente. Essa escola, surgida em caráter emergencial, é considerada inferior
salário mensal de R$ 23,00, já teria motivos suficientes
para se envergonhar. O Brasü é vioe-campeão em
em razão da necessidade de o professor trabalhar
analfabetismo e líder absoluto em repetência na Amécom várias séries simultaneamente, de não ter treirica do Sul, segundo relatório da UNESCO.
namento especifico para essa tarefa e de ·viver um
isolamento prejudicial ao seu trabalho, além de enPara se ter uma idéia da grandeza do problefrentar dificuldade de transporte (no caso de não
ma, o ensino fundamental brasileiro é uma teia momorar no local).
numental que envolve 182.000 escolas, espalhadas
pelos 5.000 municfpios, nos quais estudam 29,3 miNão se pense, todavia, que a existência de eslhões de alunos e trabalham 1,3 milhão de professocolas isoladas é um fenômeno exclusivamente brasires. Nesse cenário, que poderia ser infindavelmente
leiro. Esse recurso foi adotado, em maior ou menor
acrescido de cifras, dados e informações, enconescala, por países como os Estados Unidos, a Costa
tram-se, ainda, situações especiais, que sofrem,
Rica, o Líbano e o Irã. Entretanto, todas essas naçõalém das dificuldades comuns do sistema educacioes caminharam para o processo de agrupamento de
nal como um todo, uma sobrecarga de adversidades
escolas isoladas. o agrupamento de escolas rurais é
em razão de sua própria peculiaridade.
praticado em todo o mundó. Segundo estudo da
Muitos exemplos poderiam ilustrar essa teoria:
_ UNESCO, resultado de pesquisa sobre educação ruPensemos, entretanto, no caso da missivista catariral, dois terços dos países consuttados declararam
nense que originou este pronunciamento. Refiro-me
ter alguma forma de agrupamento em operação,
à professora da 'escola isolada'. Para entendermos
com grande utiliZação de meios de transporte de eso papel dessa instituição é preciso situá-la no concolares. ·
texto do ensino rural no Brasil.
Em termos gerais,- observa-se que o agrupaA educação no meio rural brasileiro tem sido
mento de escolas rurais segue uma lógica semeestudada sob vários ãngulos: pedagógico, sOCial,
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lhante em todos os países, embora haja diferenças
ligadas às suas características especfficas. A motivação básica dos agrupamentos está associada à
intenção de melhorar a qualidade do ensino oferecido às crianças rurais, bem como de aumentar as
oportunidades de evolução intelectual e profissional
dessas crianças. A sua estruturação física se dá por
meio do fechamento de pequenas escolas isoladas,
e da transferência dos seus alunos para uma escola
nova, maior e mais bem equipada a escola "núcleo•. Por dispor de várias salas de aula, a escola
núcleo abriga as crianças em séries, por idade, evitando a multisseriação. A centralização física permite, também, a organização de outros serviços educacionais ou não , ampliando as atividades disponíveis. ·
A discussão quanto à melhoria do ensino e da
aprendizagem, em função da eliminação das escolas isoladas e da multisseriação, está presente em
todos os casos de agrupamento. No Brasil, também,
ocorreram iniciativas nesse sentido nos estados de
São Paulo, Paraná, Minas Gerais e outros. Constata-se, porém, no caso brasileiro, muitas resistências
ao fechamento das escolas isoladas em razão de alguns fatores: a) temor de que as pequenas vilas fiquem completamente desprovida..,J:le educação; b)
opinião de que as escolas seriam objeto de preconceito, uma vez que teriam uma eficiência muito superior à veiculada por seus adversários, em função
de sua relação íntima com a comunidade; c) idéia de
que um treinamento específico para o professor aumentaria muito a eficiência da escola isolada; d) noção de que a escola pequena desempenha um papel muito importante no contexto local.
Assim, é importante ressaltar que, apesar das
vantagens que podem trazer os agrupamentos, as
escolas isoladas deverão continuar a desempenhar
um papel importante, uma vez que sua eliminação
total parece improvável. Pode-se, portanto, prever
uma convivência entre escolas agrupadas e escolas
isoladas, formando redes de escolas integradas em
Cada região.
·
· - -A saída pode estar em investir na qualidade de
ensino da escola isolada, por meio da melhoria das
condições efetivas de trabalho dos professores, de
ensino e de aprendizagem. Em outras palavras, as
necessidades da escola isolada seriam as mesmas
necessidades da escola brasileira em geral.
E as necessidades da escola brasileira, sabemos todos nós, já estão exaustivamente apontadas.
A recuperação da qualidade e da capacidade de ensinar tem sido consensualmente identificadas como
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as maiores necessidades, uma vez que o centro do
problema é a repetência, isto é, a não-aprendizagem, pela má qualidade do ensino.
A incapacidade de ensinar ainda sofre, hoje,
um agravante: a ciência já constatou que todos podem aprender, mesmo aqueles que apresentam
comprometimentos físicos ou emocionais.
Para que a escola brasileira retome sua função
precípua é preciso, em primeiríssimo lugar, professor. Anuncia-se, como se revelação fosse, nos
meios acadêmicos e educacionais, que nem a televisão nem o computador, nem outros recursos didáticos, substituem o professor. Sem professor com salário digno e qualificação atualizada e permanente
não há chances para o ensino. A nossa professora
de Canoinhas sabe-o bem. Seu sonho é "fazer faculdade" e receber uma remuneração condizente com
suas funções.
Não nos afastemos de nosso guia nesta explanação. Rquemos com o caso exemplar da professora catarinense. Além de manifestar publicamente minha solidariedade às suas justas reivindicações,
gostaria de encarecer às Senhoras e aos Senhores
Senadores uma reflexão a respeito do exemplo relatado. No cenário complexo das dificuldades educacionais brasileiras, destaco a situação especifiCa dos
professores das escolas isoladas da área rural, e solicito a colaboração de todos no estudo de medidas
capazes de estabelecer incentivos ao exercício de
suas funções.
Neste momento em que se configura a nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sujeita. ainda, à confirmação da Câmara e à sanção
presidencial, peço a especial atenção dos Senhores
a um componente de nossa realidade educacional
que, a meu ver, tem grande significado para o País:
a situação dos professores da área rural. Tão envolvidos estamos na urbaniZação crescente· do -Brasil
que, às vezes, nos esquecemos dessa grande face
que, agora, nos envia um pedido de ajuda por intermédio da professora do Esta.d.o g!Je r~resento n~
te Senado, inasé;ce-rtamente, o mesmo pedido
de milhares de outras professoras de centenas de
localidades espalhadas por este País.
Muito obrigado.

que

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ESPERIDIÃO AMIN EM SEU DISCURSO:
canoinhas, 31 de-maio de 1996_
Prezado Senador Amim,
Mais uma vez recorro até a vossa pessoa para levar-lhe algumas coisas que não posso aceitar e tenho a certeza que o senhor dará a devida atenção._
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Trabalho em Escola Isolada há maiS de 16 anos, e o que
eu acho uma injustiça muito grande é o acúmulo de funções que
temos, sem receber um centavo a mais.
SOu professora. merendeira, faxineira, prof. de Ed. F(sica,
faço o trabalho de horta, respondo peta direção da escola etc.
Um professor que trabalha em um COlégio apenas dá aula
e mais nada. NOC. das El fazemos tudo isto e não recebemos
nada em troca Não seria a hora de levar ao Ministro da Educação
ou ao Secretário da Educação esse caso para que fôssemos valorizados?
Além dísso ainda somos discriminados porque, não temos
acesso a faculdade e passamos muitas vezes por •ignorantes•,
comparados com os dos colégios da ddade.
Meu sonho é fazer faculdade mas ganhando R$230,00
mensal por mais de 16 anos de serviço é brincadeira
Gostaria que como representante nosso aí em Brasma estudasse o caso e quem sabe elaborasse uma lei para que o professor de El tenha vantagens a mais pelo acúmulo de funções.
Rquei feliz em saber que o teremos como governador de
se novamente, assim como teremos Paulo Mafuf Presidente.
Conto os dias para que o senhor voHe a governar e o professor seja valorizado novamente como éramos quando o senhor
foi governador.
Receba um forte abraço da amiga - Maria Dolores Stelleln
Maria Dolores Steilein
CX. Postal, 481
89460-QOO- Canoinha-5C

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) .:. Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi, há poucos dias, um expediente da Comissão Pastoral da
Terra - CPT e do Comitê Rio Maria, que nos foi encaminhado pelo Frei Henri Burin des Roziers e pelo
Padre Ricardo Rezende Figueira, respectivamente
advogado e membro daquelas representações, requerendo providências urgentes do Governo do Estado do Pará, com vistas à solução de mais um entre muitos casos de violência no campo.
Em resumo, eles relatam que Wanderley Borges de Mendonça, gerente da Fazenda Nazaré, de
propriedade de Jerônimo Alves Amorim, acusado
pela morte do sindicalista Expedito Ribeiro de Souza, fugiu, juntamente com outros presos igualmente
perigosos, da Delegacia de Polfcia CMI de Xinguara,
no dia primeiro de abril do corrente ano.
A fuga causa indignação, diante das evidências
de cumplicidade dos carcereiros, uma vez que os
criminosos passaram por três celas de segurança e
atravessaram o portão da cadeira, sem sequer serem molestados. De outra parte, o episódio preocupa, pois Wanderley estava preso desde 1995, respondendo, com o fazendeiro e dois pistoleiros, a
processo criminal pelos homicfdios de João Martins
dos Santos .e de seus filhos Gilvan dos Santos Carneiro, fato ocorrido em 1994, por questões de terra.
Além disso, a periculosidade do fugitivo é confirmada pela condenação a dezoito anos de prisão,
imposta pela Justiça em razão ·do assassinato do
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juiz de Colinas do Tocantins, ocorrido em 1988. Nessas circunstâncias, e levando-se em conta outras fugas daquela delegacia, é bastante suspeito o fato de
que a sua guarda de segurança não tenha sido reforçada em tempo hábil.
A hipótese de favorecimento é reforçada pela
constatação de que outros acusados da morte de
Expedito, o ex-gerente da Fazenda Nazaré Francisco de Assis Ferreira e o pistoleiro José Serafim Sales, foram julgados e condenados a mais de vinte
anos de prisão,. em agosto de 1995, sem que Jerõnimo, ausente do julgamento e com duas prisões preventivas decretadas, tenha sido detido.
O grupo, como se vê, é altamente perigoso e
apesar disso pennanece impune. O sucessor do fugitivo Wanderley na geréncia da Fazenda, o "Velho
Luis", responde a inquérito criminal por haver planejade, em 1994, a morte do Padre Ricardo Rezende.
Na época, foi encotrada uina lista de trinta !iessoas
marcadas para morrer, onde se inclufam o Vigário
de Xinguara, Padre Benedito Rodrigues Costa, e os
dois subscritores do expediente ao Governador.
Significativo, também, é que tenha chegado ao
sul do Pará, três dias antes da fuga de Wanderley, o
gerente "Lampião". Be e outro homem da Fazenda
Nazaré foram armados à festa da Paróquia de Rio
Maria, em 1O de junho de 1995, rriesma data em que
chegava à cidade o Padre Ricardo Rezende. No julgamento dos acusados da morte de Expedito, lá estava novamente o "Lampião", assistindo ao embarque dos lavradores que iriam para Belém, acompanhar o julgamento.
Acrescenta o documento que Wande.rley, além
do mais, é suspeito do assassinato de Milton Coutinho
Mendes, de Moacir Rosa de Andrade e de Osmar Barbosa, e de tentativas de homicldio contra Valdemir
Soares Pereira, Juscelino Rosa da Silva e Clcero Coelho da Silva Contudo, os inquéritos competentes não
foram concluídos ou sequer instaurados. A autoridade
policial, à época, era suspeita de cumplicidade, sendo
necessária, para a apuração isenta dos crimes, a designação de delegado especial de Belém.
Observe-se que, até 1994, · nenhum caso de
homicfdio, tendo por motivação as questões fundiárias, foi submetido a júri no sul do Pará. Todavia~ de
- 1980 a 1995, contando-se cerca de duas centenas
de mortes, as pressões da sociedade, notadamente
da Igreja, detenninaram a atuação mais enérgica do
Poder Judiciário, no sentido de promover a devida
sanção aos homicidas. As fugas de presos, no entanto; têm posto muitos criminosos fora do alcance
da Justiça.
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Entre esses, a Comissão Pastoral da Terra relaciona José Matos Ubiratan Ubirajara, condenado a
cinqüenta anos de prisão, pelo assassinato dos irmãos Canuto, foragido da Penttenciária de Belém,
desde 1994; Edson Matos, com prisão preventiva
decretada pela morte desses irmãos, fugitivo do
Quartel Central da Polícia Militar de Belém; Jerônimo Alves Amorim, implicado no caso Expedito Ribeiro de Souza e em outros homicídios, foragido.
Encontram-se também foragidos da Justiça
Valter Valente, pelo homicídio de Belchior Martins da
Costa; José Herzog, pelo mesmo crime; Aprigio Menezes, pelas mortes de Braz Antônio de Oliveira e
de Ronan Rafael Ventura; o citado "Velho Luís", por
diversos casos de homicídio; e Adão de Tal, sob a
acusação de cumplicidade nesses crimes.
Entende a Comissão, muito corretarnente, que a
repetição dessas fugas, além de tomar ineficaz a con- .
danação, incita os criminosos ao cometimento de novos homicídios. Fortalecendo a crença na impunidade,
deixa a entender que, afinal, o crime compensa, pouco
importando que se cubram de medo as inocentes fammas das vítimas e as raras testemunhas.
O documento da Comissão Pastoral da Terra,
por fim, registra o retomo do Delegado Francisco Eli
de Sousa Oliveira às dependências de polícia de Rio
Maria, considerando-o altamente preocupante, pois,
em 1992, a CPT denunciou a contratação· de pistoleiros encarregados de executar o Padre Ricardo,
sem que essa autoridade sequer providenciasse o
apontamento da ameaçadora ocorrência. Em outro
episódio, o Delegado proibiu o recebimento de queixas desse teor, na sua ausência, forçando o relato
dos fatos diretamenle à Promotoria Pública. Além
disso, desconsiderou acusação de maus tratos aos
presos, formulada pelo mesmo Padre Ricardo.
Conseguintemente, a Comissão Pastoral da
Terra requereu do Governo do Estado as seguintes providências mínimas: diligências imediatas
visando à captura dos fugitivos Jerônimo Alves
de Amorim e Wanderley Borges de Mendonça,
consideramos os principais articuladores dos homicídios; urgente .;!fastamento do Delegado Regional da Polícia Civil de Xinguara, Carlito Martinez e de sua equipe, e do Delegado Francisco ·
Eli de Souza Oliveira, da Delegacia de Rio Maria; garantia de proteção policial para Maria da
Conceição Carneiro e sua família, em vista de
sofrerem ameaças de estranhos, após a fuga de
Wanderley; e apuração rigorosa dos crimes co- _
metidos contra Milton Coutinho Mendes, Moacir
Rosa de Andrade, Juscelino Rosa da Silva, Valdemir Soares Pereira e Osmar Barbosa, a cargo
de delegado especial da Capital.
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Vamos concluir, Senhor Presidente, esta breve
comunicação, afirmando que as autoridades do Governo do nosso Estado, de modo especial da Secretaria de Segurança Pública, têm o dever irrecusável
de responder afirmativamente aos legítimos e justificados pleitos da Comissão Pastoral da Terra, defendidos pelo Frei Henri Burin des Roziers e pelo· Padre
Ricardo Rezende Figueira, como aliás manifestei em
ofícios que já dirigi a essas autoridades.
Pelo corajoso sacerdócio a que se entregaram,
merecem toda a admiração e respeito dos paraenses, já convencidos de que não podem mais ficar
impunes as ofensas perpetradas contra os direitos
humanos, sobretudo daquela parcela de excluídos
aos quais se negam, à força de ações criminosas e
violentas, o acesso à terra, ao trabalho e à sobrevivência.
Era o que trnhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} _: A Mesalembra aos Srs. Senadores que foi convocada sessão extraordinária para as 18h30min, para votação
de requerimentos de urgência
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão•.
(Levanta-se a sessão às 18h06min.)

Ala da 121 Sessão Deliberativa Extraordinária,
em 16 de julho de 1996
21 Sessão Legislativa Extraordinária
da 50" Legislatura
Presidência do Sr. Nabor Júnior

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antonio Carlos MagalhãesAntonio Carlos Valadares --Artur da Távolá - Bello
Parga - Beni Veras- Bernardo Cabraf- Carlos Be- _
zerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio
Alvares - Emma Fernandes - Epitacio Cafeteira Erilandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando
Bezerra- Flaviano Melo - Francelino Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata -Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - !ris Rezende - Jader Barbalho
- Jefferson Peres - João França - João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphal Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco José Eduardo Outra -· José Fogaça - José Ignácio
Ferreira - José Roberto Arruda - Jo~ Sarney - Júnia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina
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Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre Ouinan- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez TebetRegina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma- Ronaldo Cunha Lima - Sebastião RochaSérgio Machado- Teotonio Vilela Rlho- Totó Cavalcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 7 4 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Romeu Tuma

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 691, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alfnea b, do Regimento Interno, para os PRS. n•
74196 (ofs. n• 52196) através do qual o Governo do
Estado de São Paulo solicita autorização do Senado
para emissão de Letras Rnanceiras do Estado de
São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados
. ao reembolso da sexta parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem
como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. -Sérgio Machado - Jader Barbalho - Hugo Napoleão - Valmir Campelo- Júnla Marise -José
Serra - Romeu Tuma - Eduardo Supiicy- Élclo
Álvares.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento figurará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil
subseqüente, nos termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 692, DE 1996
Sen-hor Presidente,
Requeremos urgência, nos teimes do art. 336,
alfnea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução n• 75, de 1996 (01. n"59/96), que encaminha solicitação do Governo do Estado da Bahia,
para que possa contratar operação de crédito meterno junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento
- Agrfcola-FIDA, no valor de SDR (treze milhões e quinhentos mil direitos especiais de saque), equivalentes à R$19.528.560,00, em 31 de março de 1996,
cujos recursos serão destinados à implementação
do Programa de Desenvolvimento Comunitário da
Região do Rio Gavião.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Jader Barbalho- Valmir Campeio- Francelina Pereira -Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
f:.. matéria a que se refere o requerimento figurará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil
subsequente, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júniol} -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
hoje às 18h33min, para apreciação do Requerimento de Urgência
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jú1Jiol} - A Presidência recebeu expediente do Embaixador da República Popular Democrática da Coréia no Peru, através do qual convida o Senador Antônio Caries Valadares para visitar aquele pafs no mês de agosto próximo. (Diversos n• 67, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Lima, 13 de julho de 1996.
Exm"senor
Senador José Samey
Presidente dei Senado de La
Republica Federativa Dei Brasil

BrasOia.
Estimado Seiior Presidente:
Me es grato dirigerme a .Ud. y poner en su conocimiento que Senador Antonio Carlos Valadares
está invitado por el -Comité Central dei Partido dei
Trabajo de Corea y la Asamblea Popular Suprema
de la República Popular Democrática de Corea para
que visite a la República Popular Democrática de
Corea, em el mes de Agosto dei presente ano.
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Creyando que su visita a la RepQblica Popular
Democrática de Corea contribuirá mucho ai desarrollo de amistad y cooperación entre nuestros dos Partidos y Parlamentos, le deseo muchos éxitos en su
trabajo y bvuena salud así como felicidades.
Atentamente, - Li ln Chun, Embajador De La
República
Popular Democratica de Corea
En La Republica Dei Peru
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Está encerrada a presente sessão.
(Levanta~se

Ata da

131

a sessão às 18h32min.)

Sessão Deliberativa Extraordinária,
em 16 de julho de 1996

2" Sessão Legislativa Extraordinária
da 5()1 Legislatura
Presidência do Sr. NaborJúnior

ÀS 18 HORAS E 33 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antonio Carlos MagalhãesAntônio Carlos Valadares -Artur da Távola - Bello
Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral _: Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge- Edison Lobão -Eduardo Suplicy- Elcio
Alvares - Emília Fernandes - Epitacio Cafeteira Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando
Bezerra - Raviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - !ris Rezende - Jader Barbalho
- Jefferson Peres - João França - João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves --JOSé Bianco José Eduardo Outra -José Fogaça --José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda -José Samey - Júnia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares - Qnoire Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramcz TebetRegina Assurhpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha Sérgio Machado- Teotonio VilelaRiho- Totó Cavalcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinúbing Waldeck Omelas.
O SR.· PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 693, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução n• 76, de 1996, referente à solicitação da
Prefeitura Municipal de Bauru~SP, para que possa
contratar operação de crédito junto ao Chase Manhattan SA, no valor de R$10.000.000,00, destinada à execução de viadutos de ligações, de sistema
viário e obras de infra-estrutura e saneamento.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Romeu Tuma - Valmir Campelo - Ney Suassuna Epitacio Cafeteira - Edison Lobão - Geraldo
Melo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que se relere o requerimento figurará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil
subseqüente, nos termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combinado oom o art. 4• da Resolução n• 37, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 694, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento interno, urgência para o PLS n• 78/96
de 1996, referente à autorização para que o Governo do Estado de Goiás possa assumir a totalidade
da dívida do Banoo de Desenvolvimento do Estado
de Goiás - BD-Goiás (em liqúidação ordinária) perante o BNDES, no valor de R$87.642.728,99 (oiten- _
ta e sete milhões seiscentos e quarenta e dois mil,
setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), considerada a data base de 30 de novembro
de 1995.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Se- nador Onofre Quinan, Senador Mauro Miranda.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o requerimento. (Pausa)
O Sr. Epitacio cafeteira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) - V. Ex"
tem a palavra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu
gostaria de pedir verificação de votação, mas vejo
que no plenário não há nem número regimental para
dar o apoiamento. Então, fica uma situação difícil.
Vim correndo do meu gabinete até aqui, porque estão· passando pedidos de urgência e não há na
Casa, na realidade, número. Não estão presentes os
Líderes do PMDB, do PFL, do PSDB. Não sei como
está havendo esta votação. OÚero protestar, já que
não posso pedir verificação de votação. E solicito a
V. Ex" que suspenda a votação, porque isto não aju·
da a melhorar a imagem do Senado, pelo contrário,
é muito ruim para nossa imagem fazermos. vo!áção
· ·
com o plenário totalmente vi!Zio.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa
comunica ao Senador Epitacio Cafeteira que, de
acordo com o placar eletrõnico, encontram-se na
Casa 74 Srs. Senadores. No Plenário há núrriero regimental para que a sessão prossiga. O que V. "Ex"
poderá fazer é pedir verificação de votação.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA:..· Sr.. Presidente, vou fazer o pedido de verificação e pedir ao Senador José Eduardo Outra, à Senadora Marina Silva,
ao Senador João França, que estão presentes em
Plenário, ao Senador Romeu Tuma, se puder; e ao
Senador Pedro Simon, que está chegando, que me
ajudem na verificação de votação ou não saberemos
o que vamos aprovar. ·eomo o Senador Pedro Simon gosta de saber o que vamos votar, pediria a S.
Ex" que me desse também apoiamento nesse pedido de verificação de votação.
Está feito o pedido de verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Após o
processo de votação, que a Mesa vai submeter, V.
Ex" poderá pedir verificação de votação.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Peço a
V. Ex" que indique os Senadores que apóiam o requerimento de verificação de votação de V. Ex".
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Senadores Pedro Simon e João França e Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa
solicita mais uma vez aos Srs. Senadores que se
encontram em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa para comparecerem ao Plenário,
porque vai haver votação nominal, em virtude de requerimento de verificação de votação de autoria do
Sr. Senador Epitacio Cafeteira. A Mesa solicita aos
Srs. Senadores que não registraram sua presença
no painel que o façam, porque será desfeito o painel
para verifiCação de votação. (Pausa.)
A Mesa solicita às Sr"s e aos Srs. Senadores
que tomem assento em seus respectivos lugares
para o início do processo de votação.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, penso
que, sendo evidente a falta de quorum, não é necessária a verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE .(Nabor Júnior)- Senador
Pedro Simon, de acordo com o Regimento Interno,
há que se proceder à votação. Não havendo quorum, suspende-se a sessão por dez minutos para
repetir-se a votação.
A Mesa procederá de acordo com o Regímento.
O SR•.PEDRO SIMON -Sr. Presidente, o Regimento é o mesmo e cansei de ver o Presidente dizer o seguinte: "Sendo evidente a falta de quorum,
penso que é desnecessária a verificação de votação."
: O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Vários
Senadores estão chegando agora. Haverá, então, a
votação..
As Sr"s. e os Srs. Senadores já podem votar.
A Mesa procederá à leitura do requerimento, para conhecimento da Casa. Os avulsos se
encontram nas bancadas, à disposição dos Srs.
· Senadores.
Sr. Presidente:
Requeremos, nos termos do ait. 336,
alínea "b", do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Resolução do Senado n•
78, de 1996; que solicita autorização para
que o Governo do Estado de Goiás possa
assumir a totalidade da dívida do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Goiás - BDGOIÁS (em liqüidação ordinária) perante o
BNDES, no valor de R$87.642.728,99 (oitenta e sete milhões seiScentos e quarenta e
dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), considerada a data
b.ase de 30 de novembro de 1995.
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Assinam o requerimento O!> Senadores Onofre
Quinan e Mauro Miranda e outros Srs. Senadores,
inclusive o Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB,
Senador Hugo Napoleão, Líder do f'Fl, e Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães' '-. Çarlos Wilson Raviano Melo - Jader BarbalhO ·-'"João França Joel de Hollanda - Josaphat Marinho- José Agripino - José Alves - José E. Duirà ·..:. 'Marina Si:va Mauro Miranda- Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Romeu Tumá:...: Sergio Machado
- Teotõnio Vilela- Waldeck Ornei~;::
VOTAM "NÃO~
SRS. SENADORES:

os

Epitacio Cafeteira
RoberiO Requião
O SR. PRESIDENTE (Nabor jtinior) .:. Votara(n
"SIM"19 Srs. Senadores e "NÃO" 2: ·
Não houve abstenções.
Total: 21 votos.
Não houve quorum.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se encontram nas demais dependências ·da Casa que
compareçam ao plenário para paliíciparem da segunda votação nominal.
.
úe acordo com o Regimento, a Mesa su$penderá a sessão por 1o minutos, proCedendo, em
guida, a nova votação.
·
Está suspensa a sessão.
(Suspende-se a sessão às 18h44min)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Está
reaberla a sessão.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação).
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ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Epitacio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Votaram
"SIM" 22 Srs. Senadores; e "NÃO" 1.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 24.
Não houve quonnn.'
o· requerimento fica prejudicado, nos termos do
_ art. 342 do Regimento Interno.
.
O SR.. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada
mrus havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, deSignando pará a. sessão ordinária de
amanhã a 5eguinte ..

. . . . . ... .

ORDEM DO DIA
.. 1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1994.

_Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto. de Lei. da .Câmara n~ 13, de. 1994- (n•
3.710/93, na Casa de origem), que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, tendo
-anexados, nos termos do art. 374, 11, do Regimento lirtemo, 'és Prcijetos de Lei da Câmara n•s 72,
de 1989; 40, de 1991; 119, de 1992; 70 e 181, de
1993; 24, de 1995; e Projetas de Lei do Senado n"s
159 e 323, de 1995; 6 e 14, de 1996; e
- Parecer .sob n•. 400, de. 1996, da Comissão
Especial, favorável ao Projeto, na forma do Substitutivo que apresenta, acolhendq integralmente as
Emendas n"s ~- !:)15, 1f;, 17, 27, 29, 36,41, 42, 49,
50,51,5~5~;58,61,62,66,67,69,77, 78,83,90,
91, 92, 93, ~4. 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
105, 106; 1~, 109, 112, 115, 116, 119L 123, 124,
126, 128, 138, 142, 143, 144,145, 146, 149, 156,
158,170,183,184,188,205,218,219,220,221 e
227;-pàrcialmente, as Emendas n•s 8, 9, 10, 13, 19,
38, 43, 47,53,54,56, 59, 63, 74, 79, 82, 88,104,
120, 125, 127, 141, 154, 157, 16~ 163, 164, 176,
177, 180, 198,248, 249, 251 e 256; pela prejudicialidadedasden"s7, 12,46, 70,80, 81,85, 117,118,
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
134, 178, 194, 195, 196, 19jl e 231; pela rejeição
Antonio Carlos Magalhães_ Carlos Wilson_
das de n•s 1, 3, 4, 11, 14, 18, 20, 28, 30, 31, 32, 33,
Coutinho Jorge_ Emandes Amorim_ Jader Barbalho _ João França _ Joel de Hollanda _ Josap34, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 48, 55, 60, 64, 65, 68, 71,
hat Marinho _ José Agripino _ José E. Outra _
72, 73, 75, 76, 84, 86, 87, 89, 100, 107, 110, 111,
113, 114, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 135,
Jose Fogaça_ José R. Arruda_ Marina Silva_
Mauro Miranda_ Ney Suassuna _Pedro Simon ___ 136, 137, 139, 140, 147, 148, 150, 151, 152, 153,
Ramez Tebet _ Regina Assumpção _ Romeu
155, 159, 160, 161, 165, 166, 168, 169, 171, 172,
Tuma-se,;Jio Machado-TotoCavalcante-Wal173,174,175,179,181, 18~ 185,186, 189,190,
deck om ..las.
c-.. 191, 192, 193, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 206,
207, 208, 209, '210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
AM "NÃO" O SR. SENADOR:
2 7 222 223. 224 225 226 228 229 230 232
1,
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Ro!o3rto Requião
233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241' 242, 243,

se-
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244, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 254 e 255; e pela
prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara n•s
72, de 1989; 40, de 1991; 119, de 1992; 70 e 181,
de 1993; 24, de 1995; e dos Projetos de Lei do Senado n•s 160, de 1991; 159 e 323, de 1995; 6 e 14,
de 1996.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 23, DE 1996
Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n• 23, de 1996,
de autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que aHera o § 7" do art. 14 da
Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Bernardo Cabral.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 22, DE 1S96
Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 22, de
1996 (n• 41/91, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação aó § 4° do art. 18 da Constituição Fe- ·
deral, tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sesSão às 18h59min.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. EDISON LOBÃO NA SESSÃO DE
15/D7J96, E QUE ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS.
TERIORMENTE.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Pais está vivendo um momento de completo descalabro .em suas contas públicas. Estamos
assistindo a um endividamento progressivo e gigantesco dos Estados e Municfpios por conta da emissão de títulos da dívida mobiliária.
O jornal O Globo de hoje publica matéria estarrecedora sobre a questão. Mostra os números e
se refere a um relatório do Banco Central, com ligações com a Secretaria do Tesouro Nacional, me-
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diante o qual se verifica a extensão desse problema
e a irresponsabilidade com que ele vem sendo tratado neste Pais.
Esclarece o relatório do Banco Central que, de
um ano a esta parte, os Estados e Municípios que ti. nham um superávit em relação ao Produto Interno
Bruto, no que diz respeito a esta questão, no primeiro quadrimestre de 1995, já no primeiro quadrimestre deste ano apresentam um déficit de 0.83% do
PIB, o que significa uma elevação brutal das despesas do Governo. no que diz respeito à emissão de Títulos da Dívida Pública para efeito de títulos mobiliários.
Sr. Presidente, de dois anos a esta parte, este
Plenário do Senado Federal já autorizou a emissão
de R$2.280 bilhões em Tftulos da Divida Mobiliária.
E o que signifiCa.· a divida mobiliária deste Pais? A
divida mobiliária dos governos estaduais e dos governos municipais já ascende a mais de R$30 bilhões, e é exatamente a divida que os Governos Estaduais não pagam.
Nós próprios temos aqui, freqüentemente, autorizado a rolagem integral dessa divida, 100%, o
que já é um descuido da nossa parte. Não deveríamos estar· autorizando rolagem nessas condições. É
preciso que cada Estado e cada Municfpio paguem,
pelo · menos, uma parcela razoável dessa divida,
para que possa o Senado autorizar sua rolagem, por
meio da emissão de novos tftulos. Mas temos sido
deínasiadamente generosos. A tal ponto chega nossa generosidade que Pernambuco, que até então
não devia um centavo em tftulos da divida mobiliária, agora obteve do Senado Federal autorização
para emitir R$480 mffhões em tftulos desta dívida.
Quatrocentos e oitenta milhões de reais! Com a
.maior facilidade, o Senado Federai está autorizando
o Estado de Pernambuco a realizar essa operação.
Santa Catarina, que tinha uma dívida mobiliária
de R$423 milhões, constituida ao longo de décadas,
agora está solicitando ao Banco Centrai e, em seguida, ao Senado a autorização pâra emitir mais R$585
milhões, a pretexto de divida mobiliária
Sr. Presidente, a que se destina a emissão dos
últimos tltulos que têm sido solicitados ao Senado Federai? Ao pagamento de precatórios. E o que é o precatório? É uma dívida atribufda ao Estado ou ao Municfpio e, por alguma razão, não paga no passado.
Fui Governador, como muitos dos Srs. Senadores, e como tal sabemos que, na maioria das vezes, os advogados, os procuradores dos Estados e
Municfpios negligenciam junto ao Poder Judiciário o
acompanhamento das questões que di:~:em respeito
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à cobrança da dívida dos Estados. A conseqüência
é que Estados e Municípios vão paulatinamente perdendo essas causas junto ao Poder Judiciário e, então, vêm os precatórios.
Há um artigo da Constituição que está sendo
mal interpretado. O arl 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias autoriza a emissão de tCtufos da dívida mobiliária para pagar precatórios,
mas não determina a emissão de tftulos; é um dispositivo meramente autorizativo. Pois bem! Os Estados
e Munic[pios, valendo-se desse dispositivo, vão ao
Banco Central e obtém com a maior facilidade - e
aqui cabe uma crítica severa ao Banco Central _por
conta disso - a autorização inicial-e o envio do processo ao Senado Federal para que o Senado apresente o seu exame e faça a autorização final para a
emissão desses títulos. Aonde vamos chegar com
um endividamento dessa natureza em nosso País?
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ou tomamos uma decisão já ou, então, o descalabro vai
afetar gravemente o Plano Real, pelo. qual já pagamos preço tão elevado em desemprego e em elevação das contas públicas do Governo Federal.
. Vejam o que diz o relatório .elaborado pelo
Banco Central: o dinheiro está sendo desviado inconstitucionalmente para outros fins. Ora, o Banco
Central declara que o dinheiro está sendo desviado
inconstitucionalmente e continua autorizando e propondo a emissão de novos tftulos da. dívida mobiliária. E prossegue: na prática, alguns Estados vêm se
utilizando da prerrogativa por esse dispositivo constitucional, o arl 33 a que me referi, para saldar dívida
com fornecedores e despesas com pessoal, sem
contudo quftar os débitos do precatórios.
Mas aonde chegamos? Os recursos são obtidos para pagar precatórios e já se viu que nem sempre têm boa origem. Até porque os precatórios têm
que passar por todas as instâncias do Poder Judiciário, chegar até o Supremo Tribunal Federal, para somente então ser declarada válida e reconhooda a
dívida Mas, em muitos casos, nem isso aconteceu.
O que devem fazer o Estado e o Município devedores? Pagar de seu próprio bolso. Se eles têm a
dívida reconhecida, cujo pagamento é determinado
por precatório do Poder Judiciário, que paguem com
recursos de seus orçamentos. A própria lei estabelece que é preciso inscrever na proposta orçamentária
do ano seguinte, para poder cumprir essas responsabilidades: Mas não! Os Estados e Municípios não
SÓ não pagam de seu próprio cofre como ainda recorrem ao Tesouro Nacional, para o efeito da emissão de tais títulos. Após receberem tais tlfulos, Iro-
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caril-nos por real e não completam a fase do pagamento do precatório, desviando os recursos para o
pagamento de pessoal e de empreiteiras.
Portanto, estamos diante - repito -de um verdadeiro descalabro nas contas públicas e no encaminhamento da economia deste País.
A dívida mobiliária dos Estados gira em tomo
de R$30 bilhões. Como se viu, essa dívida não é
paga porque o Senado sempre autoriza a sua rolagem integral.
Diz ainda o relatório:

•As pendências a que o Presidente do
Banco Central se refere são três: a ausência
de comproVação de que os recursos captados anteriormente no mercado financeiro tenham sido usados para pagar os precatórios
judiciais, a inexistência de decisão judicial final obrigando os EStados ao pagamento da
indenização e até mesmo o pedido de emissão de R$42,8 milhões em tftulos para ressarcir o Estado de São Paulo por precatórios
já pagos com dinheiro vindo dos impostos. •
O Estado de São Paulo é mencionado no relatório. O Governo de São Paulo chega ao ponto de
solicitar a emissão de títulos da divida mobiliária
para pagar precatórios, que, na verdade, já foram
saldados pelo próprio Governo. O Governo quer-se
ressarcir de uma obrigação sua através dos recursos do Governo Federal.
E o que é pior: essa mensagem do Governo do··
Estado de São Paulo foi encaminhada ao Senado
pelo Banco Central, apesar dessas restrições do
próprio Banco Central, que o faz agora a destampo,
e já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econõmicos do Senado Federal. Essa mensagem agora
virá ao plenário ..
O que devemos faZer? Não podemos deixar de
rejeitar, até como início de uma tomada de providência responsável, para resguardar as finanças deste
País.
Mas como aprovar a emissão de títulos da dívida mobiliária para o pagamento de uma dívida que
já foi saldada?
Sr. Presidente, ao lado disso, temos outras manifestações verdadeiramente alarmantes.
Li O Globo de hoje e agora leio O Estado de
S.. Paulo de anteontem:

·o

Secretário do Tesouro Nacional,
Murilo Portugal, confirmou ontem que o Governo Federal poderá- aSsumir a dívida- mobi~
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liária dos Estados e Municípios, que somava
R$38,5 bilhões em maio...•
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cursos e pagar. Essa violência que se pratica contra
o cidadão dá ao Esíado odireito de lia.tar -a si pro.: prio com direitos que os cidadãos - que o inventaEstamos em julho. Portanto, posso compreen~ ram e pagam para que exista - não têm. Essa aberder que, já em julho, essa dívida seja de aproximaração
-precisa acabar, mas, enquanto isso não ocor- damente R$45 a R$50 bilhões.
re,
a
verdade
é que existe, no caso dos Estados, por
Então, o Secretàrio do Tesouro Nacional, Sr.
exemplo,
urna
prescrição constitucional, pela qual
Murilo Portugal, que tem o dever de zelar pelos reestá autorizada a emissão de títulos da dívida públicursos da União Federal, está aventando a possibilica para a cobertura dos precatórios, pendentes de
dade de assumir toda essa dívida, que não é da
pagamentos, na data da promulgação da ConstituiUnião Federal, mas dos Estados e Municípios, para
ção. Esses precatórios pendentes e os respectivos
que tais Estados inadimplentes, que não pagam as
acréscimos,
que resuttavam exatamente desse mesuas contas, fiquem livres delas, pesando tais dívicanismo alucinado e perverso de se condenar hoje
das com uma carga imensa sobre os ombros exclupara pagar no próximo ano com uma inflação de
sivamente da União Federal.
1.000% ao mês, pagavam-se, no ano seguinte, com
O Sr. Geraldo Melo- Permite V. Ex" um aparo valor de hoje. Os 900% que se acresceram ficate?
vam aguardando que o prejudicado requeresse à
O SR. EDISON LOBÃO- Com muito prazer.
Justiça a correção e viesse um novo precatório. Na
realidade, compete ao Governo do Estado pagar·os
O Sr. Geraldo Melo - Eu não queria deixar
precatórios
pendentes, honrar essas obrigações, e a
passar a oportunidade de participar do pronunciaestá
autorizada, constitucionalmente, a fazer
União
mento importante que V. Ex" está fazendo, particua
emissão.
Há uma distinção que se procura fazer
larmente em relação à questão dos precatórios.
relativos aos processos encerrados
entre
precatórios
assunto fosse obAliás, era meu propósito que
e
aos
que
não
estão
encerrados. Não quero entrar
jeto de uma manifestação que me inscrevi para fazer
nessa
parte
da
discussão
agora, porque não quero
na tarde de hoje. Compreendendo a seriedade e o
do
Senado Federal a oportomar
de
mim
mesmo
e
senso de responsabilidade com que V. Ex" sempre
tunidade de continuar ouvindo V. 'Ex". Se tivermos
se manifestou ao longo de sua vida pública, afirmo,
oportunidade ainda hoje, creio que poderemos contirespeitosamente, que discordo da forma come a
nuar
esse debate mais tarde, se eu tiver a chance
questão dos precatórios está sendo discutida. Em
de
ocupar
a tribuna.
primeiro lugar, eu participei ativamente da discussão
O
SR.
EDISON LOBÃO - Verifico que em
desse assunto na Comissão de Assuntos· Econômiem nada, há divergência do
nada,
absolutamente
cos e gostaria, por enquanto, de destacar apenas
V.
Ex"
em relação ao meu; nem do
pensamento
de
um aspecto, no qual a minha posição, de certa mameu em relação ao de V. Ex".
neira, se aproxima da opinião de V. Ex". Em relação
Não estou contra o pagamento dos precatóiios,
à própria existência do precatório, parece-me ainda
das dívidas assumidas pelos Estados, muito pelo
uma dessas velharias que precisam sumir da face
contrário. M.é já dei um passo muito além: apresenda terra, porque ele nada mais é do que uma inventei um projeto de lei no Senado Federal, determinanção que permite ao Estado burlar o interesse dos cido que houvesse encontro de contas entre credores
dadãos. Um cidadão que deva ao Estado, urna vez
e devedores, quando incluísse -o Estado, o Poder
condenado a pagar pela via judicial, terá de fazê-lo
Público e a iniciativa privada; ou seja, se uma granimediatamente. No caso de o Estado ser condenado
de
empresa é credora do Governe Federal de R$4
a pagar algo pela Justiça, em úttirna instância, a prebilhões - o que aoonteoe freqüentemente - e é detexto de que filie não pode ter despesas que não esvedora de R$1 ,5 bilhão ou R$2,5 bilhões, que se
tejam previstas no Orçamento, inventou-se o proces_faça o encontro de contas e que o devedor cumpra a
so do precatório. Se o Estado é condenado, e a Jus_sua parte do restante. Esse projeto está tramitando
tiça, dentro da sua programação de trabalho, julga
aqui, no Senado. De tal modo tenho respeito pelo
conveniente emitir precatório -que é uma carta diricrédito alheio que cheguei a esse ponto.
gida à autoridade condenada -. para que ele pague
a determinada pessoa certa quantia, o Estado toma
Mas o que estou ponderando aqui é a emissão
nota da ordem da Justiça, mas não a cumpre; inclui
de títulos mobiliáiios para o pagamento de precatóa despesa no Orçamento do ano seguinte, para, na
rios e que acabam sendo desviados para outros obexecução orçamentária, provavelmente liberar os rejetivos, como consta da denúncia do Banoo Central.

esse
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Estados, que receberam autorização do ~nado
para emitir titules da dívida mobiliária, trocaram o dinheiro e aplicamm-no em pagamento de outms dívidas, pagamento de pessoal inclusive, e não cumpriram os precatórios do Poder Judiciário.
. Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco ouvi uma declamção da Governadora do meu Estado; Dr" Roseana Samey, de que ·está amargando
o pagamento de 16"/o, hoje, sobre as suas receitas
totais, pam amortização da dívida do Estado. São
16% todo mês e já chegamm· a 25%. Como média,
no ·ano 'passado, ela esteve perto de 20%. S. Ex"
cumpre, rigorosamente, sua tare!il de pagamento da
dívida>
..
.•
· No meu governo, chegu_ei a pagar, ·em três
anos; US$250 milhões de dívida; sem obter qualquer centavo de empréstimo, assim como S. Ex". A
atual governadora está enxugando a folha de pes-.
soai- sabe Deus com que sacriffcio -, para ajustar
sua máquina administrativa. E não tem um centavo
em . título da divida mobiliária ou recebe qualquer
ajuda do Governo Federal no sentido de·amenizar o
peso dessa imensa dívida.
· . · · Enquanto isso, vem o Sr. Murilo Portugal, Secretário do Tesouro Nacional, propor que o Tesouro
assuma a divida mobiliária dos Estados e Municlpios. Isso é um escândalo! Os ,l;;stados têni que
cumprir o seu papel, dentro de normas e regras, naquilo que seja possível.
Votamos no Senado uma resolução que reduz
para 9 e 11% o máximo a ser desembolsado pelo
Estado com o resgate da sua dfvida. Mas o Governo
Federal não ·a cumpre e obriga os Estados a pagarem 14% a 20%, descumprindo a resolução aprovada nesta Casa.
Por outro lado, o Secretário do Tesouro deseja
beneficiar os Estados e Municípios que têm uma
grande dfvida mobiliária, como é o caso de Siio Paulo e Rio Grande do Sul, sobretudo. É contra isto que
aqui me levanto: primeiramente para dizer que o Senado precisa ver melhor essa questão, não mais autorizando a rolagem em 100% da dívida mobiliária
dos Estados; e, em segundo lugar, examinar os pedidos que aqui chegam para atender a precatórios;
saber se o montante dos precatórios de cada Estado
é aquele mesmo ou se o governador está, eventualmente, pedindo mais do que precisa.
E ainda fiscalizar a aplicação desses recursos,
para que não aconteça o que está sendo denunciado
hoje pelos jornais: o desvio dos recursos autorizados
pelo Senado para o resgale de tais precatórios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Ata da 9" Sessão Não Deliberativa,
realizada em 12 de julho de 1996
(Publicada no DSF, de 13 de julho de 1996)

RE:TTRCAÇÃO
Trecho de ata, às páginas n• 12068 e 12069,
referente à Medida Provisória n• 1.499-28, que se
republica por haver saído com incon:eções,

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.499-28,
adotada em 9 de julho de 1996 e publicada no dia
10 do mesmo mês e ano, que •organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento
e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outms
providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos do §§ 4" e 5" do arl 2• da. Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB
Fernando Bezerra
Ronaldo Cunha Uma

Gilberto Miranda
Marluce Pinto
PFL

Guilherme Palmeira
Freitas Neto

Vilson Kleinubing
Waldeck Omelas
PSDB

BeniVeras

T eotonio Vilela Filho
PPB

José Bonifácio

Lucídio Portella

pc•
RomeuTuma

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PF!JPTB)

José Jorge
Ricardo Barros

Arolde de Oliveira
Júlio César

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Carlos Nelson

José Priante
Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães

Eurico Miranda
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PSDB

Silvio Torres
Inácio Arruda
Sérgio Arouca

·
Alexandre Santos
PCdoB
Sérgio Miranda
.PPS
Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para tramitação da matéria:
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Dia 12-7-96- Designação da Comissão Mista
Dia 15-7-96- instalação da Comissão Mista.
Até 15-7-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilida,cle.
Até 24-7-96 - prazo final da Comissão Mista.
· Até 8-8-96 - prazo no Congresso Nacional.

Ata da 14!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de julho de 1996
2ª Sessão Legi~lativa.Exfraordinária, da 50ª Legislatura.
Presidência 'dos Srs. José Sarriiw, Júlio Campos, Renan Calheiros, Levy Dias
Emandes
Amorim, Antonio -.Carlos
e Valmir Campelo
.
.. . Va/adares
- ·---·- ÀS 14 HORA$ E 30 MINUTOS, COMPARE-: .
GERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Arii:tratie':: AntÔnio cimos MagariÍães ~ ·
Antônio Carlos·Valladares- 'Artur da Távola- Bello
Parga- Beni Veras·~ Bernardo Cabral -Carlos Be.,
zerra - Carlos Wilson , Casildo Maldaner. " Coutinho ..
Jorge ·- Darcy ·Ribeiro ~ Edison Lobão - EduardO Su- ·
plicy - Élcio Álvares - Emma Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Emandes. Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Aavíano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geialdo Melo - Gerson Camata
- Gilberto Miranda - Gilvam Borges • Guilherme Palmeira - f,lugo Napoleão - Humberto Lucena -,Iris Rezende - Jader' Barbalho - Jefferson Peres • ·João França - João Rocha - Joel de Hollanda -· Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho.- José Agripino ·José Alves • José Bianco' ·:··JõSé" Eduardo Outra'"...' José F~ ~<
gaça - José IgnáciÔ Fenreira ~ José. Roberto Arruda - ··
José Samey- JoSé'Se!!<!··'.·Júlio Qal)1pos:~··Lauro·
Campos - Levy Dias :: Lucfdio Portélla -'LUcio Alcân-' ··
tara - Lúdio Coelho - Marina Silva ~ Marluce Pinto - ·
Mauro Miranda - Nabor Júniol'-. Ney Suassuna Odacir Soares - Onofre Quinan : Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assurnpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma
- Sebastião Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vila-

la Filho - Totó .Cavalcante c Valmir Campelo - Vilson
.
O SR. PRESIDENTE (Efnandes Amorim) - A
lista de presença acusa o comparecimento de
· Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla-

~leinübing- Wal~ Omelas:. .

n

JO aberta a sessiio. , . ..

.

. :.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra. balhos.'·' ·
· .. :·c:,
' ' ·. ·' :.,
.. : : ·. O Sr: 1° Secretário, em exercfcio, Senador Ney
Suassuna, procederá à ..leitura
-' .
. do
,. Expediente.
.. -" '

É Íido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISO
.....:· ..

DE MINISTRO DE ESTADO
:

· N• 586/96, de 4 de julho de 1996, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 461, de
· 1996, ·de informaçõeS, dos Senadores Nabor Júnior,
· Aaviano Melo e Marina Silva •· ·
· As irrlormações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
O requerimerrlo vai ao arquivo.
PROJETOS
RECEBIDOS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 65, DE 1996
(N" 223/95, na Câmara dos Deputados)
·_Aprova o

texto do Acordo sobra Exer-

cício de Atiyidades Remuneradas
Parte de Dependentes do Pessoal

por
Di-

plomático, Consular, Admdnistrativo e

Técnico

celebrado entra o Governo da

Repúbli~ Federativa do Brasil e o

Governo da República
.18 de maio de 1995.

Dominicana,

em
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

t_o..

Art.

aprõva4C?

Fica

o

texto

do

Acordo

sobre

Exercício da Atividades Remuneradas por Parta de Dependentes

. de

Pes-soal

Diplomático,

Consular,

Administrativo a

Técnico,

celebrado entra o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Dominicana, em 18 da maio de 1995.

Parágrafo
Cong~esso

-revisão

.·
Nacional

único.

?o. 'l:âfarido

c:cmplemantares que,
·.:

•

gravosos ao

Ac::ordo,

nos

Federal,·

Constituição
,J

',·

Ficam

qUaisquer

•

sujeitos

atos

que

assim

como

termos do inciso
acarretem

à

possam

aProvação

do

resultar

em

quaisquer

I

encargos

ajustes

do art.

ou

49 da

compromissos

•

patr~nio

nacional ..

Art.·· 2°' ·Está Decrâto Legislativo entra em vigor na

ciata

de sua publicação.,.

MENSAGEM W 940, DE 1995
•'.
:i.
De confonnidade com o disposto no artigo 49. incUo L da Constihliçfo

F<deral.

· ....offieto l etevada ~nsideraç:Jo ·~ Vossas Exceiencias. acompanhado de Exposição de Motivos
do senhor Ministro de Estado das Relações Exrmmes. o· texto do Acordo sotmo Exen:ú:io de
0
Ãtividades Rm;•
~· p.rt, de Oep..dentes do Pessoal DiplonWico. COII&Uiar.
Administrativo e Técnico. celetmado enrre o Governo da República Fcdemiva do Basil. e o

..;;;.;h.··

Governo da Repúb6ca ~ic:m'- em Silo Domingos. em 18 de maio de 1995."

..-

Brasília.. 4

_..-

de

setet!lbro de 1995.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 414!96, MINISTERIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
Excelentíssimo senhor Presidente da RepUblica,

submeto

sobre

o

à

Exerc1cio

apreciação de Vossa Excelência o

de

Atividades

Remuneradas,

por

anexo

Parte

texto
da
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Dependentes
Técnico,

Governo

do

Pessoal

Diplomático,

00055

Consular,

Administrativo

e

celebrado em são Dominqos, em 18 da maio de 1995, entre

o

da República Federativa do Brasil e o Governo da

República

Dominicana.
O presenta
- de
teor
similar aos celebrados com
•.
. . Acordo.
.
.
- .
-

2.

Estados Unidos .da América,: o Canadá e a.Grã-Bretanha
.

a

Argenti<~a

(em

com

1993),

espelha

a

_;

-:.-:r..~··.:~.....

... ·.

Venezuela

tendência·histórica, decorrente do

com

(eJD 1987),

-

~~~~:

~ ~

com o' Chile, a Colômbia .e.· o

1991)'

Dinamarca, a Austrália e a

clara

cultural

~-

as

;,

Uruguai
(em

(em

1994)

desenvolvimento

do mundo ocidental e da valorização do papel da mulher

na

:ociedade moderna.
.

3.

~

.'

~

·,

·'

,'

Nõ serviço · diplomático

~-·

brasi~eiro,

. as

novas.· gerações

r:~vi~;~~·,..; ':~;~~·· . ·~;~~t~~~ona~ .~~t~no~, '-;,~· ~~terior,
-~ '' ··: : .: ·....;

-~

.:: ,"!

' ••

' .•

~. • ·~ . '

• • . .,

para

seus

'

dependentes em geral - cônjuges em especial - que relutam, cada
mais; •e11. abdicar de ·seu direito.ao ... trabalho para· desempenhar

vez

apenas

funções de acompanhamento do. funcionário transferido a outro pais.
4.

o

Nessas condições, pex:mit;o"':"mt.t:

~~mete::.a:.:Yossa

anexo prs:)jeto de Kansaqem ao Congresso Nacional,

cópias

~~

autênticas

do

Acordo, com vistas a

seu

juntamente

encaminhamento

apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente,

LUIZ FELI E LAMPREIA.
Ministro de Estado das Relações Exteriores

~cl\·····
t:.
-'
.

;B
.

~.....
I

/

,

···--

....

.. -"'f~ '...
'I

.

À

- f ' / 1 L./,....,,._"/

.

'

Excelência
com
à
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EMBAJADA IJEL BRASIL

o Governo da RepGblica Federativa do Brasil

e o Governo da Rep(iblica Dominicana
(doravante denominados .. Partes Contratantes").

Considerando o est.1gio particularmente elevado de
entendimento
., e compreensão existente entre os dois pa1oes; e,
' ·.•

intuito de estabelecer novos mecanismos para o

: -/, .• :~;'·No

fortalecimento das auas

rela9~s

diplomáticas;

Acordam o seguinte:

...

A!ITIGO I

Oe dependentea do pessoal diplomático, consular,
admini•trativo

e

t6cnico

de

uma

das

Partes

Contratantes,

deiJignado para exercer misuao o!icial na .outra, como membro de

Hiaaio

diplom6tiea,

Repartiçlo

consular

ou

Hiselo

junto

a

·organismo Internacional com sede e• qualquer um dos dois palaes,
poderio receber autorizaçlo para exercer atividade remunerada no
Bst~do

receptor,

respeitadOs

os

inte~esses

nacionais.

A

autorização em apreço poderá ser negada nos casos em que:
a)
por meio de

suas

o empregador for o Estado receptor inclusive
autarquias,

fundações,

empresas

sociedades de economia mista;
b) afetem a segurança nacional.

públicas

e
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ARTIGO II

Para

d:e_ste

fina

considerados

são

Acordo.

"dependentes":

a) cônjuge;

b) filhos solteiros menores de 21 anos;
':,··

C) filhoB solteirod'mehores de 25 anos que estejam
estudando, em

ou

cada

centros

~ ,_.... ;:;::!:

de ensino

~~tado;

d) filhos
'mentá'is.·:

l~orário in~egralr

nas

sup~I'ior

universidades

r~conhecidos

por

.e,

kolteiros
. .. ' .

com

deficiências fisicas ou

... ""' .

'

ARTIGO III

.....

aÜ vidade' c remunerada

• por

deE!!rldénte; no Estado receptor,· depender:!.:·de· prévia· autorização
de trabalho do Governo local, por intermédio de pedido formulado
pela

Embaixada • junto· -~o· Ce~i.;oniai

receptor.
categorias

d~spositivos

no

internos

·;,

Chancelària ·do

Estado

se a pessoa em quest3o se enquadra nas

A~verif1car

definidas

.~

da

presente

AcordQ

aplicáveis,

o

e

ap6s

Cerimonial

obaérvar

os

informará

ofiCialmente à Embaixada que a pessoa tem permissão para exercer
atividade remunerada,

sujeita à

legislação aplicável no Estado

receptor.
casos

de

prof~ssões

que

requeiram

2.

Nos

qualificações

especiais.

preenchê-las.

As disposições do presente Acordo não poderão ser

o

dependente

não

estará

isento

interpretadas como implicando o reconhecimento, pela outra
de

3.

de

P.art~.

títulos para os efeitos do exercfcio .de uma profissão.
Para

09

dependentes

remunerada nos termos deste· Acordo,

que

exerçam

fica suspensa,

atividade

em caráter

0005&
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civil

e

adminiStrativa

todas as questões decorrentes da referida atividade.

No casos em que um Dependente. nos'termos do presente Acordo, que

gozar de imunidade de jurisdição penal de acordo com a Convenção
de Viena sobre Relações Diplomátlcas,·seja acusado de um delito
cometido

em

relaçã?" a ·tal

atividade,

o

Estado

Acreditante

considerará a~riamente' quãlquer solicitação 'escrita de renúncia
daquela imunidade.

os

4.

n?s

termos

dependentes

deste

Acordo

que

exerçam atividade

perderão

o

direito

remunerada

isenção

â

das

obrigações tributárias e previdenciárias deCorrentes da re!erida
at:,!V~d~de,

ficando..

referência

e~

conseqüªncia, .. sujeitoS à

aplicável

pessoas

ils

legislação de

f'1sicas . _residentes

ou

domiciliadas no Estado receptor .
autori~ação

5' .,

..---A

po:r1 _parte. de

um.~ependente

fuhcionário

ou

empr:egado_
t~cn;_co

administrativo e

para exercer . atividade

remunerada

éessará quando o .agente_ diplomático •.

..

consular

ou

membro

do

·pessoal

do qual emana a dependência termine suas

...

funções perante o Governo onde esteja acreditado .

ARTIC'~

Cada

l..

cumprimento
necessários

dos

à

Parte

IV

Contratante

respectivos

entrada em . vigor

riotif.icará

;equisitos

â

legais

deste Acordo.

a

outra:

o

internos

qual

se dará

trinta dias apôs a data do recebimento da segunda notificação.

O presente

2.

sendo

tacitamente

salvo se

uma das

~cordo

terá

validade

de

seis

anos,

renovado por sUcessivos periodos de um ano,
Partes manifestar,

intenção de denunciá-lo.

Neste caso.

..

por _via diplomática,

sua

a denúncia surtirá efeito

seis meses após o recebimento da notificação.

~~~~~~~~~~~~~~-
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Feito. em SãÕ Oomingoe!:. aos dezoito

maio de 1995,

em dois

~xemplares

originais,

dias do mês d_e

em português e em

espanhol, sendo ambos os textos igualmente aut@nticos.

PEi#!la::~i!A

~ (:;, "'1 \9z~~~ G:\v
PELO. GOVERNO DA REPÚBLICA

. DOMINICANA

-FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo G. Vilaa-Bôas Castro
Embaixador Extraordinário. ~
e Plenipotenciário

Carlos A. Morales.Troncoso
Secretário de Estado
das"RelaÇões· Exteriores
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"-~ . . . . . . e

Alt. ••• t da cornpet&â e:xcluslv. do Congresso Neclonã
I - raolver definltlvwnente lebre trltlldos. kOrdos oU
llos hemicionlls que Kllnetem encarp OU COIIIDIOIIJiuos
cnvoeot eo pltl i 116nio neciOIIII;
.
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------- --------------------

(Á Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"66 DE 1996
.
(N° 261!96, na Câ~ara dos Deputados)
I
Aprova o texto dó Acordo assinado em
Kuala Lumpur, em 18 de dezembro de
1995, entre o Governo da Repúbl~ca
Federativa do Brasil. e o Governo da
Malásia, sobre Serviços Aéreos entre
os respectivos Territórios e Além.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
-

'

:

Art. 1°. Fica aprovado o.texto do Acordo assinado em
• . .' '· ·: ,!

Kuala Lumpur,

•.

.••• .• ~ .-:,. ~ ~ .

·:r ::

".

em 18 de dezembro· de···:l995,1 entre o Governo da

República Federativa· ido. Brasil. e, o:·-Governo.; c:!a- Malásia,· sobre
··. ,:

Serviços Aéreos entre/ Ós
Parágrafo
Congresso
revisão

único.

Nacional

do

Consti tuiç:ão

Federal,

·,,__ • ·: ..• · } :_,::

_atos

Acordo,
nos

que,

! ' :.

>

·~:::_

~

aprovação

do

possam

resultar

em

· FTcãíil'. · :;;U:]'eftos'

quaisqu~r

referido

complementares

\

respectivos T~';ri tóriõs e Além.

assim

que

como

à.:_

quaisquer

termos-., do.,. inciso· ·r
acarr;etem · · encargos

do
ou

art.

ajustes
49

da

compromissos

gravosos ao patrimÓnio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legisla.tivo entra em vigor na
data de sua publicação.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 068/MRE DE OZ DE FEVEREIRO DE-1996. 00 SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
RELAÇÕES EXTERlORES.

Excelentissiao senbor Pre&~~ta da Repdblica,

Elevo

• çonsideriu;4o de

Voaaa ExcelêrÍC.ia o anexo projeto

de Kensaqea 'para Submissio ao Conqraaao Nacional do texto do

entre

Hal4aia sobre
•

serviços~

entre os. aeus

Ras~ivoa

~r .aia.••~.in~clo;-~ 1~ ~~ d~~Ub~--- ela
V~aaa·J!xcelhcia lquele·pata •

Alá,

ÁQordo

o

2.

..

c~·-a·.
Ka:i~ia i~ave-s~~o
. . -- ·- ... ·.
. ·~.

-

•'.;

.

de 1~m...r·c, ~J.ài::iõníi..ni:o''íiri4úti<:o~...... c:Ca õà ·P&i~u
--~-

-~·--:..':;-•• ---;:...::4::,! ~:-:;;.;.;_.:::~ __ .-·.;··-:-;;:~.F,.

.• ' _,._ '

de ua ajwote

Trata-se

-.mo,

~"'-

~~

-

'\&

a

sentido

e1a

:.;;.7-\•'' .• • ,·-.'}'.

Aaia •
.

que prev6 a llllltipllk. deaiqueç&o de

exi9inci& . ela.. a=-1

brasileira

a

Hrorçc). levado a
'

efeito. pelas autoridad... bruileJ.ràa. d~ transporta Urao. no
· •• ·

c!&

Território&

19~5, durante
.· ... ·-.·: ·

visita que realizou

.

Acordo

~~--ela ~~~i~--,p.~~atih .. do Br~il ~-o· Governo

o

poaaibilide~e

politica

..... -.,.:-~ ..: ., .....

.de,. exed:cio., pela&

aeronllutica
Partu,

4o

·direito de tr4fe<Jo...~. quinta_,l~~-'''·· ., .:;.·p,.,,. , oc·, .,
,.•w.·

·

•-·~·

', ',!"::.~

.;·.·,,·;-::~;;: ·.~:.:1=:_::, 5.~"5 i.'·~~':·;>_;·,\

;;:~:·•·:.·•

:.c . ·,--;~,;--~ ;;.";.,'

... : .. : •CCcJ_.·.l!eapei-te,, ·

O Governo da República Federativa do Brasil

o Gowmo da Malásia
(dora'VIUilo deuomüwlos "Partes Coalralaatcs"),
Sendo Palies da Coaveaçlo sobro Aviaçllo Civillntcma<:ional, o

o

Desejando CODC:Iuir um Acordo com
propósito do cslabclcoec
serviços aóiOOS - o s seua respcctivoa tcnitórioo c al6m,
Acordaram o seguinte:

•.v"-;
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ARlTGOt•
Defini96=
Para os fins deste Al:otdo. salvo se o

contexto dispuser

difcrcntcmenta:
a) o tcnno "Convcnç!o" significa a Convcnç!o sob"' Aviaçjo Civil.
lntcmacional, aberta i assinntun1 em Chicago, cm '7 do dezembro
do 1944, o inclui qualquer Anexo adolado cm confurmidado com o
artigo 90 daquela Con'VCIIÇio o qualqu« cmcuda aos Anexos ou à
ConvcoiJo cm c:ooi.OrmidadO com seus artigos 90 o 94, sempio.quo
.oslcl ostcjam cm vigor pua 11111bas as Partes Contmtantcs; ·

b) o tenDo •autoridades aoronáuiioas• significia. DO Caso da Rejjública
Federativa do BJasil, o Miniolro da Am>uáulica ou. qua!qu.,.
pessoa ou óraJo autorizado a atuar cm quaisquer r~
prescntcmCDte oxcreidas pelo mcncionndo Minislro ou cm r~
siJnilallls e, DO ouo da MaJiü,· o Minislro dos Transportes ou
qualquer pessoa ou óqlo al!fOri:zado a.atuu' cm quaisqiiCI' ~
prescntcmCDte OX«Cidas pe1o mcneionadó Minislro ou
fimçGcs
. similares; '
"·' ·"· ·. ·:·: .,, •.. ··•.' .,,
·'.

..m

ARTIGO ;?O -. ···'"'·'. :~
.. Diteilos do Tráfego c Privilégios ...... .-..·:

·::

L
Cada Parte Conllalanle concedo à outra Parte Contra!antO ·os diteitos .
especificados neslc A<:ordo com o propósilo do operar sem~ aélllos nas rolas
especificadas nos Quadros do Anexo a·estc Acordo ·(doravaote denominados
•I«YÍfOS CODYcnciooados• o •rotas cspeciliçadas").

2.

Em conformidade com as disposiçlles doste A<:ordo, uma empresa

a6rca cJesisnada por cada Parto Contralante gOZIIrá dos seguintes dilllitos:
a) da sobrevoar o território da outra Parte Coittraw.te som pousar;
~-

b) do làzcr cscalu no menc:ionado território sem Jins <OmCrC:ÍaÍs, o

c) quando operando um serviço convencionndo. em uma rola
especificada, do làzcr escalas DO mcncionado tcnitório no ponlo ou
ponlos especificados para aquela rola no Quadro do Anexo a oslo
Acordo com o propõsilo do embsn:ar c desembarcar o ldfego
inlemacional do passageiros, carga o mala poslal.
Nenbuma disposiçllo no parágrafo 2" deste Artigo será considerada
corno concessão à empresa aérea designada do wna Parte Conlralaolé do
privilégio de embarcar, DO lerritório da oulra Parte Conlralaolc, passageiros, carga
ou mala poslallransporlados mediante lllmuneração ou fi:clamcnlo c deslinados a
um oulro ponlo DO território dessa outra Parlo Conlralaulc.

3.

ARTIGQ3·
Aulorizafílo de Opon~Çôcs
1.
Cada Parlo Conlralaote lerá o diteilo do designar, por escrilo c através
dos canais diplomàlicos, à outra Parte ConlraWIIc, uma empresa aélll& ou
emplllSU aéreas, para operar os ~ convencionado,. nas rolas especificadu.

..

---------------------~---
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2.
AD receber tal notifica~ a outra Parto. Contratante, em
eonJOrmidado eom as disposições dos psr6grafos 3 o 4 deste Artigo, conoodetá.
som demom, à empresa aérea ou empresas aéreas designadas a autorizaçllo do
opcmyio apropriada.
3. .
As autoridades aerooáulicas do uma Parlo Contratante podem exigir
do uma empresa aérea designada pela outra Parlo Contratanlo que provo os1ar
habilitada a atoodcr às condições exigidas pelas leis o regulamentos oorma1 o ·
I'IZOIIvclmoolo aplic:adoa por !ais autoridades, cm conformidade com os lemfos da
Coavcn~ para a opomyio de scmÇos àérCos' c:Omc:rcWs intemaciooais.
'
.
, .. ' .. ,
··.' : .. - :-·.:;. : :
·: : '· ~· '
4.
Cada ·Parlo Contratante terá o· direito ·de recusar-se · a aceitar a
designsyio de uma empresa aérea e de suspender ou revogar a eoncesslo a uma
empresa aéJe& dos privilégios especificados no parágrafo 2 do Artigo :ZO desto
A<:ordo, ou de impor as condições que julgar neccsoárias para o cxen:lcio por uma
empresa aéJe& daqueles privilégios, - caso nlo esteja convencida· de que a
pmpricdade substancial o o eontrole efctivo daquela empresa aéJe& cabem à Parlo
. •·· · '·..,.,
Coallalanlo que a dcsigoÓO ou a naçiooais seus. '·· · • :··

S.

_- , .c.

A ~~~~uer

m~m..;-;;;~~s :~:-_ cu;;;;ri;;;~nb.'' d,;;; ,di~~~-d~; •

parágrafos 1 e 2 deste Artigo, uma empresa aérea assim designada c autorizada

poderá começar a operar os serviços convencionados, oa condição de que tais
serviços somente serão opemdos se uma tarilà estabelecida cm eonfOnnidade eom
as disposições do Artigo 8" estiver em vigor com Rlaçllo àquele sen'iço:
6.
Cada Parlo Contratanto terá o dimto de suspender o excrclcio, por
uma empresa aérea, dos privilégioó·'espÔcilicados ·no psr6grafo 2 do Artigo 2°
deste Acordo, ou de impor as condições consideradas necessárias para o exerclcio,
por uma empresa aérea; de tais privilégios,"· caso essa empresa· aérOa deixe de
cumprir as leis ou regulamentos da Parto Conlrallmte que concede tais privilégios

ou'deiXo de operar em Confórlnidade cOm as 'coàdições prescritas neste Acordo, na
condiçlo do que, a m.Uos <iue a· suspensllc:i imediata ou a imposição de condições
seja essencial para prevenir outras violações às leis ou Rgulamentos, este direito
será exercido ~ente após consultas com a outra Parlo Contratante.

ARTIG04°
Isenção do DiRitos c Impostos
1.
As aeronaves utilizadas nos serviços . internacionais pela empresa
aéRa designada de qualquer das Partes Contratantes, bem como os seus
equipamentos nonnais, peças sobrcssaleotés, suprimentos de combustlveis e
lubrificantes o provisões da aeronave (inclusivo alimentos, bebidas e tabaco) a
bordo. ficarão isentos de todos os direitos alfandcg6rios, taxas de iospoção e
outros direitos ou impostos na chegada ao território da outra Parlo Contratante.
desde que tais equipamentos o •11primentos permaneçam a bordo da aeronave até
o momento em que sejam' reexportados.
2.
Os suprimentos do combusUvcis e lubrificantes, poças sobressalentes.
equipamentos normais o provisões do bordo introduzidos no território do uma
Parte Contratante pela empresa aérea designada da outra Parlo Contratante. ou em
seu nome, ou postos a bordo das aeronaves utilizadas por essa empRSB aérea
designsda o destinados somente ao uso
enquanto operando serviços
iotemacionalS, serão isentos de todos os direitos e encargos nacionais, inclusive os
direitos allàodeg6rios o as t8xas do inspeyio vigentes no território da primeita
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Parte Contratante. mesmo quaudo csxs suprimentos se destinem ã ser usados nos
trecho. da viagem mdizados sobre o lelritório da Parte Contratante em que eles
forem postos a bordo. Os artigos acima teferidos podcr.!io estar sujeitos a COIItrolo
ou supervislc allàndcgários.

3.

O equipamento nonual de bordo, IIS pcç45 sobressalentes, as
provisücs do bordo o os suprimentos do combustlvcis c lubrificanlcs mautidos a
bcnJo das &ciOU&\U do qualquer das Partes Contratantes somcnto poderão ser
d~dos 110 território da outra Parto Co~atanto coon a aprovação das
autoridadca al.làndcgárias dessa l'uk, as quais poderio exigir quo estes materiais
sejam colocadossob .sna supcnis1Óoal6 o ruonocoto cm que sejam reexportados ou.
se lhos d& outro destino. ém confonuidaclo com os tegulamontos aUàndegários.
4.

O combustlvel, . os lubrificantes, . as peças sobressalentes, o
cquipamonlo oormai do bordo o ·as provisOcs do bordo .levados a bordo das
aeronaves do uma Parlo Contratanto no lelritório da oulra Parlo Contratante o
usados oomeolo cm Y6oa ·onlnl dois pontos no lelritório da última . Parte
Contratanlo rocoberlo. com Rlaçlo a dimtos allàndegórios, taxas "do inspcçAo o
outros dimlos o encargos nac:iooais ou locais similares, tratamento nllo menos
fàwlável que o concedido à empresa a6rea.nacionál dessa Parte Contratante.
.
.

S. ·
impost~

Bagagem e carga, em ldlnsito din:to, serilo isentas de direitos o
inclusivo dimtos allàndeg6rios.
···.-.

s•

· .,..
. -~ARTIGO
, '. , . ~ · . .. . Atividadcs Comerciais
'" ,..

,.-,,-.~.-;"-~-:':i-~"';;'C--:]::.,~·;-·

.
'·· ··--;.--- ... ,,
....

·

--

.~.-..-

,-.; •

Consoonto u disposi~ões das leis o tegulamcntos cm vigor no
território do cada Parto Contratante, uma empresa aérea designada por uma Parte
Contralaotc em conformidade com o Artigo 3° está autorizada a manter o pessoal
técnico, administrativo o comercial necessário para a opcraçio dos serviços aéreos,
segundo o Anexo a cato Acordo, e a estabelecer o operar escritórios no território da
outra Parto Conlralaoto•

I.

......

2.

Cada uma das Partes Contralaolcs concedo à empn:sa aérea
designada da oatra Parte Contralanlo o dimlo do participar ditetanocntc na venda
do traasportc aétea no seu lelritório e, a critério da onopn:sa aén:a, por meio dos
seus agentes. Cada empRSa a6tea tolá o dimlo do comen:ializar tal transporte na
moeda daquele lelritório ou. em conformidada com u leis o tegulamentos
nac.ionais, em mocdas .fivrcmonto· converslveis do outros palsos.

ARJJG06°
Leis o Regnlamontos sobro Entrada o Partida
l.
Aplicar-so-lo à empresa aétea designada do uma Parto Contratante as
leis o tegUlamontos da outra Parto cóntratanto que tegem a onlrada c a partida de
seu território das aerona\U envolvidas na navegaçlo aótea internacional ou os
\'6os do tais aorona>es sobre aquolclcrrilório.

Aplicar--ao pessageiroo, tri~ carga ou mala poslal
transportados pelas ,.....,._ da empresa a6tea designada do uma Parto
Contratante,,onquanlo csli...._ no lelritório da outra Parlo Conlralaoto, as leis e
tegulameotos dessa Parlo Contratanto quo tegem a entrada, a pcnnan&ncia e a

2.
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pulida do - !mrilório do puagciros, tri~ carga ou mala postal. tais
como u fomuolidede! rclativu i mllad., salda, eD1Ígnlfio o imigraflio,. o medidas
•lftode.86riu e sanit6riu.

3.
Os ~ a bagagem·o a carga em lliDsito diRto através do
~ do uma Putit Coalnli&Dto o que. Dilo deixem a An:a do -OjMto
vada pua tU pi'Op6ato ledo submetidos apoau a um cootroJo muito
limplificoodo.

'"**

4.

Neabuma du Partos Coalr&I&Dtoa podeli ooaccc1or <pWqucr

~i IU&l"Ópria omprma ao!roa, em ICiaçlo i OMDICS& a6tca designada da

oullâ Pmte Coallâbmtcr, na aplicaçlo das lois o r•gn!omentos meaQonados nos
~ I o2 diiotoArligo.
·
··

'

.. .

·'

'

...

.. - .

.•:..

~

~

2.
· Na openflo dos servifOS oonwnc:ionados, as empresas aércu
designad-a do cada Parto Conlnli&Dto le>arlo em conta os interesses da emprma
· a6tca dcoisn"CCa da oulr& Parto Coalr&I&Dto, a fim do J11o afetar indevidamente os
serviços que esta última proporcioua em toda ou em parto das m - rotas.
.~.;.~---~.• :.-.~~:·,:..;,"~; ·'··· •... -,_-~:~-)~_i..

:;

'

-

•

- . . . . . . . . ·,. '_,_ .. _. .. :-

3.
Os servifOS con>enc:ionados proporcionados pelas empresas aéreas
designadas das Partes Coalr&I&Dtoa deverlo estar estreitamento rc!ocioaados oom
u·aocoosidades do público por traasporto au rola espocilicadas o 1erlo como
objeliyo búioo a proYislo, a um coeficiente do utiliza91<> laZOáwl, do capacidado
edoqtrecle '*'~
necessidades alUais o às razoaodmento pmisl>eis pua
o lransporlo do pusagciros, carga o mala postal. promÜcntes do ou dcslinados ...
terrirório da Parto Coalr&I&Dto que tenha designado a emprcaa ao!roa. A pro'Vislo
pua o transpor1o do J111SS83ciros, c:arga o mala postal. embiRados o
ciCiembln:ados em poatos au rotas especificadas aos territórios do Estados outros
que Dlo o do que designou a emprma aérea, será determinada em oonfonnidado
com os principias pais segundo os quais a~ está reJacioolda com:

..

a)u oecou"dados do transporto do o pua o territ6riodaPIIrto
Coalr&I&Dto que tenha designado a omprma a6roa;
b) u necesoidadcs do transporto da rcgilo alr&vés da qual passa a
emprma a6rea. levando-so cm oonla os outros serviços do
lr&nsporte estabelecidos pelu emprmas iOo!ICu dos Estados

daquela ' - . o
c) u cxig&nciu do opernçlo dos serviços do lonJIO c:uno.
As aulondados aeroniulicas das Partoa Conlr&lanlcs d-.uinarlo
conjuntamente, do tempos em tempos. a aplicaçtlo pnitica dos prinCipias conlidos
!lOS pagraiOa acima DCSto Artigo. pua a operaçlo dos serviços oonwnc:ionados
pelas emprmas a6rou designadas.

4.
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ARTIGO li"
Tai'ilãs

I:
As tarifu a serem aplioadas pelas empresas aéreas desigtlàdas da
Partos Ccolralanllls Jllll1l o tmnspor1<1 enlló o Brasil o a Malúia - a s a~
J>OI' ambu u autoridades oaoaáuticas o ,....Hooidu cm nlwis J'II7..0iwis.

~. em IX>IISÍdCniÇio todos os fatolcs teloYanllls, iaclusiw o cust9
opcraeional elos 11«\'Íçoa coova~Cionados, os inlaes$cl elos usuários, o lucro
llll.Oiivd o as tarifu cobnda.s J>OI' outras empresas lércu que operem loCal ou
pucialmeatc aa mesma rota;

AJ.·em~ aéieú desigmld.. poderio c:oosult.or..SO a ·~to de

2..

ptopcistú de lariJiis, mas aio· estaria obri8ades a faze-19 anllls do ~ 'uina
tarifa propc>siL As autoridades acroniulicas de ~ ParÍO eonllai..,;te •Dlo

accilarlo um fCJIÜIIIO a menos que a empresa aérea desiaaada que realiza. tal
asseguro ""- iDformado a outra empresa aérea desjpada da tarifa
proposta.

resisllo

Qualquor tarifa .ixoposi& ~o IIUJpo<lo .Caem o BrUil o.a ~

3.

Ollli tqjltradajwato u autoridades acronáutic:u de ambas as Partes~-·

de manoira que ...... ~ ~"' solic:illr quo oejam RW1oclos o.
dclalhes a que so ICfcro a allnea "I" do Artigo t•. Ela ...,;; scfá registrada menos
de 60 (ICSSCIII&) dias (salvo so for oblida a aprovaçio pm.ia das ~
autoridades aeronáuticas Jllll1l um período de registro mais cwto) an1tos da data
cfctiva proposta. A tarifa proposta será !ratada como lendo sido registrada junto a
uina Parlo Ccolralanle aa data em que for rocebida pelas autoridades ocrooáutic:u
.. daquela Parte cOantaato. Cada empresa aérea designode será nospo!ISá>d apenas
penolo - própria autoridade aeronáutica pela juolilicativa das tarifu assim
paupostu, =elo quando uma tarifa 1M.- sido reaislrada uniJatmalmento.

4. .. . . . Quarqucr tarifa proposta ~ ser aproWda pclas autoridades
.aesOnáuiieas de qualquCr: das Partés Contmlanles a qualquer momentO; desde que
leoha sido registrada em Conformidade com o parágrafo 3 deste Artigo..

S.
Se uiaa lariJà não for aprovada cm conformidade com as dispÓsifões
do parágrafo 4 deste Artigo, as autoridades aeronáuticas de qualquer das PAlies
Conlnllantcs poderio solicirar consultas. as quais deveria realizar-se dcnlro de 60
(sessenta) dias após a solicit&filo. a menos que as autoridades aeronáuticas
disponham diferentemente.

.

..

6.
Se uma tarifa não tiver sido aprovada por uma das autoridades
aeronáulicas em confurmidade com o ·parágrafo 4 deste Artigo, o caso as
autoridades aeronáuticas Dlo teobam sido capozcs de cnbar em acordo após as
consultas mantidas em conformidade · com o parágra(o S deste Artigo, a
conlrovérsia podm ser solucionada segundo as disposições do Artigo IS deste
A<:ordo. Todavia. cm nenhum caso uma Pado Ccollalante solicitará uma tarifa
dill:rcnlo da tarifa da sua própria empresa ·aérea designada psm scrvifOS
·comparámo entre"" mesmos pontos.
7.

Uma tarifa estabelecida confOrme as disposições deste Artigo
que uma tarifa substituta lenha sido estabelecida.

permanecellÍ em vigor até

As tarifas aplicadas pela. empn:sa aérea designada de uma Parte
S.
Conllal&nte para o transporto entre a área da oulnl Parto Conllalante c o território
do um Eslado que Dlo seja Parlo Conlralante cstanto sujeitas à aprovação da oulm
Parto Coatmtonte o desse Estado nilo contmtonle, desde que uma Parte
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Cootnllaulc não soli<itc uma lariJà difCRDtc da tariJà de sua própria empresa
aérea pua serviços <:Omparáveis enlrc os mesmos pontos. A em~ aérea
designada do c:ada PB(Ic Contratante regisll'alá tais tarifas <:0111 a outra Parto
Coolralmtc, em coofotmidadc c:om as"exigências dosta. A aprovaçio dada a tais
tarifas podeni SCI" retDada com aviso de não menos do 30 (trinta) dias, desde que.
P8(lc Cootrataote que retino tal aprovação penoita i empresa aérea dcoignada
intcr: • soda aplicar as mesmas tarifas que sua própria empresa aérea para semços
comparáveis entro os mesmos pontos.

ARTIG090
RecoohecimeDto de Certificados o Licenças

1.
Os <erti1icados do aerooavcgabilidade, os certificados de habilitação e
as licenças, emitidos ou convalidados por qualquer das Partes Contralaoles, scr1o,
duraotc o periodo do sua validade, reconhecidos como válidos pela outra· PB(Ic
Coolralm!c.

2. . . , ~ :

M Paric Coo~tc, porém, reserva-se o direito de se recusar a
aceitàr, ·para sobrevôo ·do seu próprio território, certificados de habilitação e

licenças concedidos a seus próprios nacionais ou convalidados pela outra Parte
Cootralaote ou por qualquer outro Estado.

' . ARIIGO lO
· Tarifas Aeronáuticas
NenhuoÍa : Pàrtc . CÔntraiáiltc :cobrará nem penÍtiliiá · que · sejam
em~ aérea deSignada da outra Parte Contralaote tarifas
....,...uticas superiores is cobradas is suas próprias empresas aéfe!IS designadas
que operam serviços aéreos intcrnaciooais semcllumtcs.

1. .

cobradU ·.,: UW.:

:i; · ·' ·' '· · ·. ·QWmdo aPlicável, Cada Parte Contratante estimulará a

realizaçllo de
conSüiiãs- 5ol>t0 . tari.fàS' aeron.iui.icú entre ' ..... autoridades arrecadadoras
competeutes o as empresas a6rcas quo utilizem os serviços c as instalações
proporcionados lJ!Jr aquelas autoridades aaccadadoras, quaudo oxeqOlvel por
intcrm~o das oJB&Dizações representativas daquelas empresas aéreas. Qualquer
proposta de alteração nas tarilàs aeronáuticas será comuoic:ada aos usuários com
razoável aoleccdência, para lhes permitir expressar os seus .pontos de vista antes
que as alterações sejam feitas. Além disso, cada PB(Ic Contralaote estimulará as
suas autoridades arrecadadoras competentes c os usuários a iotcrcambiaccm
informações apropriadas relativas às tarifas aeronáuticas.

ARTIGO II
Segurança da Aviação
I.
Em conformidade com os seus direitos e obrigações segundo o Direito
lotcroaciooal, as Partes Contralaotcs reafirmam que a sua obrigação mútoa do
proteger a segurança da aviação civil contra aios do interferência illcita constiiui
parto integrante do prcseote Acordo. Sem limitar a generalidade dos seus direitos c
obrignçõcs segundo o Direito lotemacional, as Partes Contratantes atuarilo, em
especial. em oooformidado oom as disposições da Convenção Relativa às lnúações
o a Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves, assinada cm Tóquio em
14 de setembro do 1963, da Convenção para a Repressilo ao Apoderamento lllcito
do Aeronaves, assinada na Haia em 16 de dezembro do 1970, e da Convenção
pua a Reprcssilo de Aios lllcitos contra a Segurança da Aviação Ci.li, assinada
em Montreal em 23 do setembro de 1971, o qualquer outra Convenção ~latÍva à
segurança da aviação civil de que ambas as Partes Conlralaotcs façam patte.
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k Partes Contmtantea fornecerão~ a pedido,. toda a assislêne.ia mútua
necessária para a pRVeDÇilo de aios de apoderamento illcito de aeronaves civis e
outros aios illcitos contra a SC:8UJ811ça dessas aeronaves, seus passageiros e
lri~ oeroportos c iDstalaçOco dê navc;gaçilo aéR&, e qualquer outm ameaça
à segwança da aviaçilo civil.
2.

A:l Partes Conlralalltes asirilo, nas suas n:lações mútuao. em
confunnidadc com as disposições sobre a segurança da aviaçilo estabelecidas pela
Organizaçilo de ,Aviaçilo Civil Internacional (OACI) e considcmdas como anexos à
Convcaçio, na medida em que tais disposições sobre segurança sejam aplicáveis
às Partes Contratantes; cada Parle Conlralalllc exigirá que os opcmdorcs de
aeronaves que lcoham sido por ela registrada. os opemdorcs de aeronaves que
lcoham a sede princip.t dos seus negócios ou sua RSidêocia permanente no seu
território ·o os opcmdoRS de aeroportos situados no sou lcrritc\rio atuem em
confurmidado com as referidas disposições sobro a segurança da aviação. Da
mesma maneira, cada Parle Contratante informará a outra Parle Contratante de
~quer_di~erença entre .seus regulamentos e práticas nacionais e as disposições
acuna meoctonadas sobre segurança da aviação. Qualquer das Partes Contratantes
podcíi' solicitai é:onsultas imediatas com a outra Parte Contratanlc a qualquer
.·
momento para diseutir qualquer diferença,. dessa espécie.

3.

4.
Cada Parto Coolralalllc concorda em observar as disposições de
segurança exigidas pela outra Parte Conlrataolc para a entrada no lcrrilório dessa
Parto Contratante o em aplicar medidas adequadas para proteger as aeronaves o
inspotionar passageiro$. lripulações o bagagem . de mio, bem como carga o
pro~ de boido, àntcs e durn,te· o· embarque ou earrcgatnento. Cada Parte
eo.Dtn.taJité> ex.üúinaiii; tambéíD, C:óm 'iítíéresse, Iodas as solicitações da outra
Parte COntiàlaotO sentido de.adotar medidas especiais e razoàvcis de segurança
pam enfrentar uma ameaça especifica à aviaçilo civil.
·

no

S.
. , .. Quando • oconer um incidente ou uma ameaça do incidente de
apoderamcnto illcito da aeronaves 'civis ou outros aios iUcitos contra a segurança
de passageiros. uipulaçl!es. aeronaves, 'aCropc.rtos c instalaÇões de navcgaçi!o
aérea, as Parles ~tes prcstar-so-ilo assistência facilitando as comunicações
e outras medidas apropriadas destinadas a pôr fim, do forma rápida e um miníma
risco à vida, a tal incidente ou ameaça.
ARTIG012
Trans:"erêocia de Fundos
Cada Parte Contratanlc concederá à empresa aérea designada da
outra Parto Cootralante o dimto de remctcr o CIXCCS30, sobro a despesa,· das
...;.;r.as auferidas no tcrrilório da primeira Parto Contratante. O proccdimerito p"ara
tal remessa, polém, estarà cm coofurmidadc com os regulamentos cambiais da
Parto Contratante em cujo tcrrilório o rendimento foi auferido.

ARTIGO 13
Informações o EstaUsticas
As autoridades aeronáuticas de qualquer das Parles Contratantes
fomecerio às autoridade& aeronàuticas da outra Parto Contratante, a pedido
doslu, oslallaticaa pcriódicu 011 de outra natureza razoavelmente necessúrias para
a· revido da capacidade noo Serviços convencionados pela empresa aérea
designada da primeira Parto Contratante. Tais infonoações incluiria todos os
dadoa neceasários i determinação do volwno de tráfego tnutsportado por aquela
empresa aérea dcsisnada nos serviços convencionados.
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MTJG0!4
Consullas
Qualquer das Parles Contratantes poderá, a qualquer momento.
solicitar· consuUu sobre qualquer tema relativo a este Aconlo. Tais considlliS
começarlo dentro de 60 (sessenta) dias após a dela de r=bimcnto de titt'
oolicilaylo pela outra Parte Contratante, .i. menos que 8s Parles Contmtantes
disponham difercnJemente.
ARTIGO IS
Soluylo de Controvérsias
I.

Qualquer controvérsia que sulja entre as Parles Contratantes, relativa
ou aplica9io deste Acordo, será solucionada por meio de
negocia9&s entre as autoridades aeronáuticas das Parto. Contratantes.

à interprelaylo
.

'

•

-'

.....

.

','

•

••

''

<•.·•!'

Caso as Parles Contmtante deixem de obter uma solução por meio de
~ coliJOIIIIte o padtgrafo 1 deste Artigo, a controvérsia será solucionada

2.

atraW. do. canais diplomáticos.

.;,,

,-

· 1.

Caso qualquer das Partes.· Contratantes desejo modilicar quaioquer
disposiçiles deste Acordo, podcri a qualqucr momento solicitar consultas com a

oulla .Parte Contratante. Tail consuiiU com"'"U'o dentro de !lm prazo do 60
(sessenta) dias a parlir da data de recebimento daquela solici1a9Jo•
. ··\~ ,; ~- ~
2.
Qualquer modilicaflo a eSÍe Acordo con...acioftada entre .u Partes
Conllalantes entrará em vigor após ler sido confirmada por uma troca de Notas,
alraWs do. canais diplomáticos, indicando que todoa os procedimootos inlemos
necessário~ foram concluldos por ambu as PIUies Conllalanles.
~-:
·,.
.. ,
.. .
',

3.

Qualquer emenda ou modifica9io do Auc:xo a este Acordo

sen\

cou-.cionada entre as autoridades aeronáuticas c vigonuá após a sua
conJirmaçllo por troca de NoiU diplomáticas.

MTIGQI7
Con>en9io Mu!tilatcrld

Caso uma con>ençio érca multilateral geral entre em vigor para
amba .u Parles Contratantes, as d,isposiyões de III cou~ prevalecerllo.
Podado - 1111111tidas consultas em conformidade com o Artigo 14 deste Acordo
com o objctiYo de detenninar cm que medida este Aconlo é afctado pelas
disposiyões da~ multilataal.
ARTIGO IS
Denúncia

Qualquer daa Parles Contratantes poderá a qualquer momento
notificar por escrito, através dos canais diplomáticos, a outra Parte Contratante do

-
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deseja denuuçior este Arordo. Tal. ·notilicaçlo será oomunicada
simultaneamente à Orgaoizaçlo de Aviaçlo Civil lnlerna<:ioDOI. Caso tal
noliJic:açAo oeja feita, este A<:ordo expirará 12 (dozo) meses após a data do
rec:cbüDéDto da noÜJic:açio pela outrà Porte Contratante, a menos que a notific:açAo
de denúnçia sc;ja mirada por açordo mútuo antes do de<:<>rrer desse prazo. Se a
outra Parte Contratanto nlo acusar o reçcbimento. a notifica~ será considerada
<:01110 tendo sido m:cbida 14 (quatorze) dias após o seu rec:ebimento pela
Organizaçlo de Aviação Civil Juternaçional.
quo

AlmGOI9
Registro
Este ·Arordc, .,·qualquer ~ de Notas em çonformidadc i:om os
Artigos 16 o 17 sctio registrados na Orgaoizaçilo do Aviaflo Civillnternac:ional •
.

. .·

ARTIG020
Titülos
Os tltulos são inseridos~ :kordO no çomeço do c:adaAitiao"""'
fins de ~feteneia e por çooveniêilcil, e de nenhum modo definem, limitam ou
d=rcvcm o alcanço c o propósito dosto Ac:ordo. ·
·
:.-:-;;:~ l.""':~:.:·~-::o -..:;.:~:::!-::-~': ~:.-,?:;:--.;:-:..,.~ •..;:,-.:---~--;.,~-

-·

-~..

-.,_;
••,.

-.~ !'!<;; ~-=- ~1 ~;--:-~--~:::~---~-.-;.;:·.-.;:, --~-----~

•-::

~:.·

.- _·· .__ , _,,,.,

'"C;.

_...,- .. : ·:-- ·--

·-.... Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra. através dos
canais diplomátioos. da çonclusão dos requisitos legais internos necessários à
aprovação do p~te Arordo; o qual entrará cm vigor na data da última
notificação.
Em testemunho do que, os plenipotenciários abaixo assinadoS,
devidamente autorizados pelos seus respcçtivos Governos, aSsinam este Acordo.

Feito cm Kuala Lumpur, cm I ~: de dezembro do 1995, cm dois
exemplares originais, nos idiomas português, malaio c inglês, sendo todos os
textos igualmente autênticos. Em caso de divergência,. o texto em inglês deverá
prevalecer.

PELO GOVERNdDAREPUBíJCA

FEDERATIVA DO BRASIL
Luiz
Felipe Lampreia

~~· =_

ELO GOVERNO DA

MAI.ÁSIA
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ANEXO

QUADRO I
· Salvo disposiç4o cm coaldrio coa-.:iooada poc ambu a
autoridades aeronáuticas, a(s) empma(s) aérea(s) design•da(s). da ~.
'IOIIleQic opcrulo ou na Rola A ou Da Rola B at.ixo:

Coluaa 1

Coluna 2
Pqptpe IJO Bpál

--·-..

~3(11&)

Ambicado Sal

. ' .:

:~

.. ·~ :.. ,. ;..., ..

;··'·'~ .• ·~-:: <')-;7::·

··."··.·.<. •·•.

. . Coloaal

Cclulia 1

.

.Pon1pl no Pipi

Rio de Jaoeiro o
Slohulo

--·

Quaioqua' 3 (Ir&)

..........

Ambica do Sul

QUADROU

Salvo dioposis:lo em contrário eoaVcnclooada por ambas as
autoridades -.máuticu, a(s) emp<esa(s) aórea(s). designada(s) dn Rep6blica
Federativa do Brasil somente operarik> ou na Rola A ou na Rola B abaixo:

-110

pqntm N

Bnoil

Quoioquo< 5 (c:iDco)&ICftiiL I

J • if..SO. para

Allllllico Sul
~-
,_

........

MNbie

Kaalol.umpur,
Um-pcato•
acr I .....

Prm!pt AISD

-·-

Quaioqua- 3 (lrto)

l · adgeao
SUclcole AIWi<o

~
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Coluaa 1

Ccluaa3

Coluaa 2

fnnklf na Mplúja
P<llllco 110 Bnd
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Qoaioquor S (<ioco) _ . . .

Kualo~,

a ocran nl: :" Nk- pan

Um ouUo poalo a

oponçlloo .;.......,

.ter I

I . Dldo

PoclficoSal

fqnlqt

Além

-·-

Quâquc< 3 (Ido)

·~te :"cwdot DO
-Aülico

NOTAS
i) A empresa aérea ou empresas aéreas desiJllUidas de ambas as
Partes Contratantes podedo, cm qualquer ou cm todos os v6os,

omitir csealas cm qualquer dos pontos mencionados acima.
, )<"'&.lleo efeiivas,"" :teq08Jiciu e o exen:lcio de direitos da
tráfego concadidos à cmp....: aérea ou emprasaa aéreas
designadas .. de ambas u Partes Conlralantea acrlo
convoncionados entra as autoridades aeronáuticas das duaS Partcs
Contratantes.

ii) &

iü) Os pontos intermediários a além sedio notiJicados por cada Parta

·Conlralanta à outra Parta antes do inicio das Ôpem~

!!CJSLACAO tJTADk

··~!!!~}.9!9

...

--------------------

6<Po'
u

.DoooAI>~••c

w-

- - - - - - -- --- --- ---- -Alt. 4t.
I-

t da~ exclusiva do Congruso ri8donlt
~m de!in.ltlvtlment~ IOb~

trmdos. ktlrdos ou

.eos ~ionels que acarmem tnearp ou ccrnoromissos
CDYOIOI.ItO

pltlin6rio n«ionat

·

--------------------(À Comissão de Relações Exteriores e DefesàNaciomll)

·
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PROJETO DE DECRETO iEGISLATIVO N• 67, DE 1996
(N° 260/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Setor de Turisrrio celebrado
entre o Governo da República Federa.· tiva do Brasil ·e' o Governo· da-· República da Turquia, em Brasilia,_ em 10 ·
de abril de 1995.
·
·
·
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
.Ar;~.

,_1°.

Fica

-:~~rovado

.o

::-.•
d~

texto

Acordq

sobre

~:- coope7ação no_ ·setor de Turismo celebrado entre o GovernO da

República

Fed~rativa

do Brilsil e

~ Turqui.a ; em s%-asilia, · em lO;·

Parágrafo

único.

o

~ ~~úbÍi~ da
. ......
-··- ·-_ .•.-. .... ___ _

Governo

d9·· àJ::?r.:í.l.: dá-.- i 995 •

Ficam ··sujeitos ·à

aprovação ·do·

congres~o ~- Naci~~~l ..: . ~aisquer:: ~~o~-·-. ~e :;:~-~~~~-~Eesu!taz: .1.,.,~ . . -

revisão
•• :.-• .:;. ·;:.:

do

.,

referido

ACC?rdo, __ assim
-~---... --

•••••• · - -

complementares
ConstituiÇão

que,

nos

Federal,

termos

·-·

como

·: ,.;,

do

acarretem

•

,,:>

inciso

quaisquer

ajustes

.;.:.:::.·;~

•

I

encargos

do

ou·

::;;.-;:5_.~.:"'·~-j.

art.

49

da

compromissos

gravosos ao"patrimônio nacional.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua

pub!~cação.

MENSAGEM N° 78, DE 1996
{Do Poder ExeCutivo)

Senhores !vfembros do Congresso -:-.l"acioria!...
De conforn:ud.:l.de..com o disposta no arugo_ 49. inctSO I. Ja CDnsuruição...FedcraJ._
-.wamctC' à dcvada.consi.deração de Vossa.s Ex.ceiênoas.. a:ompanhad.o. de Exposiry."áo..de..~otivos
-!o St::nhor ~cro de Estado d:tS Relações E:qeno~. o .-\Cardo sobre Coopcnç5o..oo:Setor· de
T:.1ri!roo~ .:ele_bf"'..i:!o enm:·o Go-verno da Rc:públic::L.Fo;:derattva do Br.lSll. e o Governo cta.R.epJblica...
.J:t TurqlU.l....em Br:lSilia. em 10 de abnl de !995.

o.1e

;.:~.:::.ei.r::.

de 1996.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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.::-.::-oslcJ.o de ~-btivOs-- nUimrõ- -025í."1RE-, de 12 ~de janeil:o de 193 j-, do Senhor lli..ni.stro
.!e Estadc das RelaçÕes Exteriores.

Excelentissima senhor:Presidente da República,

enCam..inha.r a

'Tenho a honra de

Acordo·

sob~~

Cocperação·T~ristica,

Vossa ExceLência o texta
entr~

celebrado

o

Governo

República Federativa do BrasiL e o Governo da República da

do

da

Turquia,

em Brasi.lia, em 10 de abriL de 1995 .'

o Acordo tem por

2.

dois

paises. no

objet~vo

âmbito · dà

aprofundar as relaÇões, entre

os

proje.tcS

de

turisma,

por

mêio

de

investimento; troca de infoimaçõeS sobre no~as j~~id~ca~ n~
de

intercàmbio

especialistas,

experiências

e

.~etor;

conheCimentos;

realização· de;· seminar'fos ·e'~eursõS de· :·ereinamenco: ~c·õ0rdenaçãó.

cooperação

encre

promocionais,

. .'

e~tre_ out~as

Dependendo

].

órgãos · Oficia'i~ ·· de ·

os

:·

turismo;

., .

campanhas

iniciatiyas.:~

.·
.
a ratificação do presente Acordo

da. prévia
~9,

inc~so

da constituição Federal~ pê~ito-~e submete~lhe o anexo.

projet~

autorização

do

c~qresso

e

Nacional nos termos do artigo

de mensagem. presidencial, para que Vossa Excelência, caso esteja
3cordo,

encaminhe

o

referido instrcmento â

apreciação. do

:.egislati.vo.
Respeitosamente,.

Ministro

de

Estado das

Exteriores

i: C0"'"' AUT~NTICA
,-· ,.;; ,,;J OAS RcL<IÇ0é3
t;-:osil ~.~.!.;.:._de.
ll
r

~TERIOrlES

-..); lll'
•

•

da 19il.z._

de

Poder
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ACORDO E~TRE O GOVERNO DA REP0BLiéÃ FEDERATIVA DO BRASIL E O
CQOPERAÇ~O

GOVERNO DA REP0BLICA DA TURQUIA SOBRE
NO SETOR DE TURISMO

o Governo da Rep~lica_Federativa do Brasil
e

O Governo da RepÚblica da Turquia
(doravante denominados "Partes Contratantes"),

Desejosos de_
_entre os dois pa!ses7

fortalecer as
'

rela_çõ_es de amizade e cooperar;ão

. -~'

Convencidos de,. ~1;1-~, ~ · turismo é·_excelente instrumento· para a

promoção do desenvolvimento econômico, da compreensão, da boa vontade e
do estreitamento das relações ent;e os povos:
•

'·,

~'

·~

' __ .,,,r_,,'

'"':-:.;!- .... \-.-·: ..

/

•, .,;.,.,::.~ __·.....;:._' --~

Tendo em vista:::~ os.' Estatutos~ da-.Organizac;ão Mundial de Turismo
··:

~..J .:·-~

_a_

~

:=< ~ ':<~ --~ 4 ~~. ...

-'~

~·

~~~-

-·~

_

e as Recomenc!ações da_ <;::.?~!~~e-~f.l.~; M?~d;~;,~d~~-Tu.r:~s!'!~ em sua '"Declaraçao
de Manila" de 1980, ratificada$ no~~DOcumento_de Acapulco'" de 1982;
•' .

Fiéis ao
benefícios mútuos',

'•

-·~

'~ .-~

..... ,, ~ ..:~ ..... .i· <~ .... ' .:.

princípio

da

.. ,;,.
éo""lP1eta

·.-, ~···

A&

turhUco&,

c-

•~ocado

de

.o ..otiJitiYO

de

-rtt•r

:Lnt.,.,.aclaa

op:L~t.lôaa pÜbUeill aobra i i i lt"ICÕ.I tudatie•a do

.atracões t:u:Iatie-ils
~lltb:LU<!~daa.

de

Cont~:aeanta,

r..-apace:Lvaa,

IIIOit.tils, eonq>:e•ssol,

~:cmoc~onlls CIE'IJani,.ad~•

As l"artes

t:.:dati.:..s

e

reapaet:Lvila

ta.l.rill

Oll

outras

lllill
lllill

ati..-J.ãd. .

pel.a outr• P•>:ete C'ontz-atMte.

Contratantell

reapel.t•••

auaa

p.b vl.dtado.

e001 o .x.;etivo de prolfiOYer
ps>:etie-l.paz-io, de KoJ:<!O .,...,.

All":'tr::o

"" Par<caa
Contra,.,tu
pr.....,v•rlO
o
lntarco..bLo
da
a-chltoua a ;oroUuLonah AO aator turhd""• • e Lnurcb.blo 401
·-ulnclaa • .,.,.,~..,1-CO I;OdU •• lr-• .S. turl•'""• i>e 10 ~,_~
••tU-do <~:a !"'llfiO&Ua ralaúvaa 1 coneaaala .-..:!p~ de toohu
aotudcla, J. uaUu~ g
....tnhio& • euno& .S. tralAa•anto

direitos

l'&naa C:Ofttratanu; ancou)ar:io e "' •-:ovec:Oo ,.h,Ua
.-.pnaa,.tantaa dea '"'"h· ""9&nte>a da wb~- a c·~raii<>Ua

C:&d~ !'•~:e•

i"'c """I" 4• .,.... on~ta•on onclaLs
L.. eo ... aci5.o
wora .~.. • .. p..,tL~u ...,.,...,a
:udJ•cu, •ncbnv• no toca .. t• 1 proeeeõõo a co•u••ncio ia racunoa
"aturalt • <:'\lltaralo, • •cor-odaçÕaa c-ur(sUcu, ·~ôncb• d• ~tl•<l'•'"•
nlvidadu p~ofho<Gnah nuaa "tor • 'l~•lo1UO"t 0<1troa auuntoa anna.
C'o~~uu<><•••

.tu~h...,,

~ ' •.

igualdade

...,r,.,...•• da
Contratant••• •"' co,.lo~O'ILd- .,.,. su.oa raspactlvu
L••• • ~•~ul.,..n~oa lMetnos, çonce-d...,.lo ,..,. -1 0\l~ra o 111.bt.Joo •
t.cUI4adu para .,..,.,.tar o ti""" turbuco antr.: os r.apao:-th~
pah••·

' •

na

vq

zelario

prop&lfai\!Sa

para
ou

que

••

l.nfo=aelo

Or.J&n:Lz.aeM•
turht:Le-il,

a

rrillidilde socl.ll, hl.at<Sric& a cultural di c&d& pa!.s.

I""•

AJlTICQ

v;;;

p.at1-&a:Lonala de turl-.
da qu1

Cada uaa d.aa '-"""•• Coatrataatn C<ml14ararl a pOSaibJ.lldslie
cid.adlo• ela outl"il l'ute Cont.l:&tiiAU ~dei~ de att.vi.S..S.. &r
-to>:e de t l l d - 1 .S. PEV,etol 41 tmrea~rato,,

oi'>e)loucio 110
cada •uu. c .... uatanta, . . """tol'llll.d- .,.,. ..,a le9:Ld~clo
Lnta>:na, •t11411~l a pon11>L1Ua4e da a•~1'"'"""'• r. tardl>ht.o da
.,..ua • - C:Oftt:r•t..,t•• ,.. .....,-ice de lnlonoac:le turbtlclo ...... ro~ - ..,..,.. aa~al COilCl•E4o p.,.a •na H&. O. - lo,..., •• Parta& C:OftUatant•• t-tl't&~lo • coo~d.,..clo da ea..,anl>lla .S.
p~a~an4a <cudatl.ca, a t .. ro .... arJo • n
au ..1dadaa de P<OII'Ocio. c-.. •
de ... t.,.:L.a1 u.p,. ...... tu.....

t.,.,.,.

.:onto.,.:Ldade .:o• a11.•• tespee-ttiea l.,Ulaci5a• illtern.aa,

'·
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• eatttdar

- anu4ac

.,,

dacidlra.

1.
o Pl'***"ta illlc:o~:do pe~nacarl •
willol' e--lo pr•1o da 5
ldl'lcOI IMia a aar6 aut01Ut1-=-nta prorro,a.so por padodQa ••Uc;lon.&h

"'-•-l•t-rn:oa oriun4oa
cl'i&J:

.-

c-la•Jo

rapraeantant•• dae19nadoa
~rdana~:õo

daaA

. . .ta

eooperaçlo.

conetU:ulda

jMloa ra•p.-ct.Lvoa

Covarnoa •

de
.cJ!)

doa Mlnlethlo. d .. Jtatao;ha lt•t•rtoraa.

,_

de J !CliiC(oo) '-"Oao

z. •
Qu.alqv.ac daa
dlpl.,..&t.Lo•• .,..,~UtClac
alftl- '

1-Lal -•••

rutaa Contratantes podarl. por ,.,, • ., <!oa c:an•••
o pcaMnta Acord"'' •••Uanta n<n:tf•c•;io c,.. no
da an~edhcia

4lo d•t•

da ••plrao;io

da ced.r.

'"'dodo.

a:rpacl&lletll doa

raunJ.h• da

aatol'•• pÚbttco

C:c-J.n~

a

privado

P"'"'•

part.t.cap.u·-

dAS

l'tU•t••

l.
A c-J.sa.io I'ILU.a rNru.r·••-1 .lllta~r,...d-nta "'"' vas • ea<!a Z
!doJ.sJ anoa •.!" "''" doa dois pa[••••

aa..,Liona o1'l9lnaJ.a 0 naa l.lnfuaa poctuoqu•••• turca
todotl 011
taoctcNI i~t..nta .au.tint1eoa. r:. uso
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O"
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário, em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 695, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitados ao Banco Central, através do Sr. Ministro de Estado da Fazenda,
documentos relativos ao registro no Brasil e fiscalização das atividades da empresa M.B. Creõot &
Trust, sediada no Uruguai e que aqui funciona como
banco de investimentos.
,. Sala. das Sessões, 17 de julho de 1996.- Se-.
nador Gilberto Miranda Batista.

(A Mesa para decisão.)
O. SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • O
requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso 11 do arl 216 do Regi·
mente Interno.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) ·Nos
terinos-do arl 376, •c•, do Regimeroto Interno; combinado com o arl 4° da Resolução n• 37, de 1995,
do Senado Federal, os Projetes ~Decreto Legislati·
vo nOs 65, 66 e 67, de 1996, lidos anteriorrnerote, terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas, findo o qual a referida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual
perfodo, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu os Avisos n•s 273 e 741/96, de
11 de junho último e de 9 do corrente, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, encaminhando, respectivamente, cópias das Decisã% n•s 317, de
1996, e 674, de 1995, bem como demonstrativo dos
resultados alcançados nos trabalhos de auditoria
realizados nas obras consideradas prioritárias pela
Comissão Temporária das Obras Inacabadas, informando a situação atual de cada processo, bem
como enviando cópia dos Relatórios e Votos das referidas Decisões.
Os expedientes serão anexados ao processado do Requerimento n• 651, de 1995, e; em cópias,
ao processado do Diverso n• 1, de 1996, que vai à
Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil os

OOÓ77 .

Ofícios n•s Sf70 e 71 , de 1996 (N"s 2.162 e 2.163,
na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, manifestações daquele Órgão relativas aos pedidos de emissão
de Letras Financeiras dos Tesouros dos Municfpios
de Goiãnia-LFTG e de São Bernardo do CampoLFTMISBC, cujos recursos serão destinados à liquidação das sétimas e oitavas parcelas de precatórios
judiciais, bem como dos complementos das primeiras a sextas parcelas.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econõmicos.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores da República,
o Congresso Nacional tem que tomar decisões muitas vezes difíceis. Para que possamos tomar decisões de consciência, com tranqüiüdade, é preciso que
sejamos abastecidos por dados precisos, claros, fidedignos. Ultimamente, tenho-me sentido prejudicado dessas decisões, e por quê? Porque as informações, dadas aos Srs. Senadores, nem sempre a sua
veracidade tem sido comprovada a posterior!.
Quando votamos a CPMF nesta Casa, por exemplo,
os dados que me foram colocados à decisão eram
claros, meridianos. Sobre eles tomei a decisão de
votar "sim". Leio, hoje, com tristeza, um artigo da jornalista Denise Neumann do jornal O Estado de S.
Paulo, de 12 de julho de 1996, intitulado:
CPMF pode ampliar déficit público.
Estudo do Uoyd observa que, para
manter a rentabilidade das aplicações, juro
deve subir.
A Contribuição ProviSória sobre Movimentação Financeira (CPMF) vai provocar
aumento do déficit público e pode provocar
um custo para o governo superior ao recurso que será arrecadado, na avaliação de
economistas, consultores e empresários.
Um estudo do departamento econõmico do Uoyds Bank mostra que o governo poderá arrecadar entre R$4,3 bilhões e R$4,8
bilhões com o novo imposto. Se decidir
manter a mesma rentabilidade atual das
aplicações· financeiras, o governo deveria
aumentar a taxa de juros na mesma proporção da CPMF: em 0,20%. Esse aumento de
juros provocaria elevação da dMda pública.
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Em um ano, o custo seria de R$3,3 bi. lhõe$, apenas na dívida federal. Contando a
dívida de Estados e Municípios, o custo su. biria para algo em tomo de R$5 bilhões,
sendo maior, portanto, que os recursos a ~.
rerri.arreeadados pelo imposto, explica Odair
Abate, chefe do departamento económico·
do Uoyds. Para Abatê, a CPMF é •um equívoco e um problema•. · ·
·· ;..,

•o governo teiá resultados piores nas
contas públicas", analisa Marcelo Alain, che·:
· te do departamento económico do BMC.
Com·· base ' rias' airecadações do· Imposto
Provisório. sobre Movimentações Financeiras (CPMF), Alain projeta que o governo não
. .· : alcariçar.r o. resultado. esperado pelo Minis. · r.·. trci da Saúde, Adib Jatene, de R$4,5 bilhões;
.. ·'": :, .
. .
. .- '
.
•., "":· ,; . ,,, Ele também prevê aumento da. dMda
"·.: .~? •.mobiliária .. do .. govemo•. Segundo· ele;•. um
.,._... CDB;,_que ·projetava .rendimento de.·1,7%
····~:•:•· ·para: dezembro; terá de pagar•'1,93"/o . para
·compensar a CPMF· aumento ãpenas·nominal por causa do imposto. ·
' ' • . '; ...
déficit ~~-~ntará. por do~ ~-;;ij~;;s,
explicam os economistas. Primeiro, porque
governo precisará auiílentar a taxa de juros para compensar a perda do rendimento.
Outro impacto pode sei a queda na arrecadação do Imposto de Renda das empresas,
calculado sobre o lucro, diz o empresário
Carlos Loureiro, diretor-presidente do Grupo
Rio Negro, maior distribuidor de aço do
País.
'

.' b

o

·A tendência é as empresas absorve. rem a CPMF como custo, reduzindo a margem de lucro•.
Essa é uma colocação que nos mostra como o
setor económico não avaliou inteiramente as repercussões desse imposto; isso chega ao ponto de
hoje, em O Globo, o Presidente Fernando Henrique
pedir aos líderes que procurem encontrar opções, na
reforma tributária, para evitar que o Governo recorra
à Contribuição Provisória sobre Movimentação fiC
nanceira (CPMF}, ou, pelo menos, que o novo imposto vigore pelo menor prazo possível. De acordo
com a visão dos interlocutores de Femal)do Henrique, a cobrança da CPMF é impopular e deve prejudicar os candidatos ligados ao Governo, nas eleições de outubro.

~
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Pelo texto da emenda aprovada em primeiro
turno, na Câmara, a CPMF Poderia vigorar até por·
dois anos. Pelo acordo que permitiu a sua aprovação, terá duração de um ano. Mesmo lutando pela
aprovação da emenda em segundo turno, o Presidente admitiu não recorrer ao imposto, se o Congresso encontrar fórmulas que gerem a arrecadação
de R$5 bilhões para o Ministério da Saúde.
E vai por af afora a oração do Presidente. Mais
uma vez eu digo, Sr. Presidente e Sr5. Senadores,
que constrange-me verificar que todas as verlentes
económicas do problema não foram colocadas à luz,
não foram entregues aos Srs. Senadores. Isso é
algo que deve o Governo procurar evitar.
:Hoje nós lutamos,.· toda a manhã, com argumentos pró e contra, para a aprovação do estatuto
da microempresa. Novamente, não tínhamos os da·
dos do Governo. Novamente, os dados eram assim:
nós achamos que vamos 'perder R$4 bilhões. Um
governo não pode se dar ao luxo do "achismo•; um
governo não pode· se dar ao luxo de dizer •eu penso
que•. Ele tem que mostrar dados, documentos, para
Parlamentares da sua base de sustentação
que
tenham segurança na hora de-tomar decisões.
E é para tratar desse assunto que estou nesta
tribúna hoje, para tratar da vulnerabilidade dos da·
dos económicos que temos recebido nesta Casa, no
Senado, que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional como um todo têm recebido.
· · -0 Sr. Epitacio cafeteira - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Senador Epitacio
Cafeteira,_por gentileza.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Ney
Suassuna, na realidade vivemos um momento difícil
no Congresso, que não vem sendo tratado como deveria ser. Veja V. Ex" que nos documentos da Casa
verificamos que há uma medida provisória já reedita- da 38 vezes.
O SR. NEY SUASSUNA- É verdade.

as'

- O Sr. Epitacio cafeteira • Repilo: 38 vezes. E
o Presidente da República e o Executivo atribuem a
culpa ao Congresso, que, dizem, não examina as
matérias. Ora, acontece que, quando o Presidente
manda para cá uma medida provisória, já, por fora,
diz quem ele quer que seja o IJJieSidente da comissão e quem ele quer que seja· i;, rêJãtof}E a comissão não vai se reunir exatamente ·ix>rciue já foi tudo
preparado para que ela não funcione. Foi assim por
ocasião da medida provisória do salário mfnimo, nobre Senador Ney Suassuna. Nós somos aqui uma
espécie de pára-choque do Governo, que quando
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quer dar uma batida e não machucar a !ataria, jogá , . que ele é igual ao meu e aos dos outros Senadores.
uma medida provisória e joga-se atrás do CongresVamos todos nos preocupar com uma imagem que
so:. Na discussão e apreciação da CPMF, o que· o
não está sendo bem colocada a nível nacional, a da
Governo fez? Fez oorpo mole e deixou o Ministro
nossa participação na vida nacional
Adib Jatene sozinho. Por quê? Porque, na realidade,
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, nobre Senador Epitacio Cafeteira. Realmente, V. Ex"
a CPMF não só é inflacionária como é. um imposto
em cascata na indústria, porque nesta. não· há apeacrescenta dados importantes a este meu discurso.
nas a operação "comprou e pagou~. São várias ccm- · Estou preocupado, estou um tanto quanto desiPI"asi de várias matérias-primas e são várias vendas
ludido, porque quando vamos decidir os dados que
até chegar o produto ao consumidor. Tudo isso vai
nos entregam parecem completos e poucos dias deprovocar inflação. É claro. que não- notamos isso na
pois verificamos que não são. Quando não acontece
vigência do IPMF, porque, naquela época, havia
como aconteceu na manhã de hoje: só naquele mouma in_flação tão galopante que ao dormir possuíamento tivemos os dados, imprecisos e verbais, da
mos determinada quantidade de dinheiro e ao acorárea económica. E vejam que é uma matéria que faz
dartrnhamos uma quantidade menor, em termos de
parte da pauta da convocação e que o Governo savalores. Mas hoje, não.Temos uma moeda estável.
.•
bia que seria votada. ·
Então; o Governo tentou não se envolver. Quando
: Isto mostra que o Governo está, quando muito,
viu qtie a CPMF não.ia ser aprovada,· resolveu apa- •
apagando incêndio, não está preocupado com o que
recer:: E tão logo apareceu deu essa noticia que V.
vem. Não estamos planejando para o Muro, os daEx" at:abou de ler, na qual diz: " DescUbram uma oudos que temos não falam de projeção, ao contrário,
tra coisa! Mas riós é que vamos descobrir uma outra
eles são sempre para apagar incêndio. Hoje, na
· coisa? O Governo está constituído ai, tem· os· seus
hora da decisão,. veio o Governo e disse:·- Não se
Ministros. O que me causa preocupação é hoje. ha· pode votar, porque vai haver um prejuízo de quatro
ver uma CPMF para a:.saúde; amanhã, haverá uma
milhões. Mas o Governo teve meses._
CPMF para. a educação; depois de amanhã, uma
O Sr. Epitacio Cafeteira - Estão apagando inCPMF para os transportes; enfim, para .cada uma
cêndio sem água, como está sendo feito agora em
das obrigações do Governo, que ele vá propor ao
Minas Gerais, onde estão apagando incêndio batendo sobre o fogo com abafador, porque não há seCongresso que meta a mão no bolso do contribuinte
e tire mais um pouco de dinheird.'V. Ex" está certo.
quer água.
É preciso que nos compenetremos da nossa responO Sr. Freitas Neto - Permite-me V. Ex" um
sabilidade. Vou dizer mais a V. Ex": vou bater novaaparte?
mente na CPMF. Vou também pedir uma reunião da
O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfaBancada do meu Partido para examinàrmos se vale
ção, Senador Freitas Nobre.
O Sr. Freitas Neto - Caro Senador Ney Suasa pena indicar Senadores para comissões que vão
estudar medida provisória. Considero uma desmorasuna, V. Ex' se refere a dois projetos aprovados
lização o parlamentar participar, durante três anos e
hoje, em caráter terminativo, pela Comissão de Assuntos Económicos, ambos de interesse dos micro e
dois meses, de uma comissão que examina uma
medida provisória sem haver uma solução. Tem
pequenos empresários do nosso País, projetos de
gente que participou e não é nem mais Parlamentar
autoria do Presidente desta Casa, Senador José
Samey, que foram, inclusive, assinados e apresene a medida provisória continua aí. Fica então a pergunta: - MP é medida provisória ou medida permatados ao público em uma grande reunião, há 3 ou 4
nente? A Constituição diz que a medida provisória
meses, no Auditório Petrônio Portella, com grande
tem validade por 30 dias e essa é reeditada há 3
repercussão na imprensa nacional. Foi designado
anos e 2 meses e ficamos olhando e não fazemos
Relator o Senador Bello Parga. S. Ex" me disse vá- ·
rias vezes que nunca havia sido procurado por
nada. Lembro-me do tempo de exceção do regime
militar quando, apesar da possibilidade de sermos
membros da área económica do Governo e que ele
cassados, reclamávamos da ditadura. Quero me
mesmo tomou a iniciativa de pedir algumas audiêncongratular cem V. Ex". que é um homem sempre
cias. Somente na semana passada, após os dois relatórios, o do regime tributário da micro e da pequepreocupado cem os problemas deste País. V. Ex". é
um homem que chegou aqui e marcou presença
na empresa e o que modifica o próprio estatuto da
exatamente por essa preocupação. Peço ·a V. Ex"
microempresa terem sido lidos e concedidas vistas
que se preocupe também com o seu mandato, porcoletivas .à Comissão de Assuntos Económicos é
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que o Senador BeiJo Parga passou a ser procurado. ·· · Hoje,. a Comissão de Assuntos Econômicos tomou
Hoje, como diz V. Ex"- quero apenas reafirmar essa
uma decisão que, a meu ver, tinha de ser tomada.
sua preocupação -, é que o Governo veio sugerir o
Não vejo motivo para o adiamento de uma matéria
adiamento da apreciação, pela Comissão, daqueles
que já há mutto tramitava nesta Casa. Na última
dois importantes projetes. De modo que o Senado
hora, o Ministéiio da Fazenda encaminha dados
frios, dizendo que o prejuízo seria de tantos bilhões
·fiCa. hi.Jma sittíação mutto dHícil, porque recaem sobre
de reais. Na ocasião, até questionei, levantei o proa postura da própria Casa, dos Senadores e do Con. gresso Nacional, fatos como esses. Ontem ·mesmo,
blema, quando disse que se- estava analisando o
problema dos números, mas se estava esquecendo
também, quando as Comissões se reuniram ·para
. o retomo social: E quanto esse retomo social repre·apreciar o projeto de lei que· regulamenta a telefonia
celular, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadasentaria para o nosso Pais direta ou indiretamente?
Porque, enquanto uma microempresa está funcio. nia tinha mutta dúvida com' relação a delerminados arnando, se se der condições de ela funcionar, pelo
tigos. julgados" inconstitucionais: Desse modo, quero
apenas me ·congratular> com .o pronunciamento de V.
menos aquela familia estará abrigada; e se não funcionar, porque já não tem condições, isso não-seria Ex"' e também fazer minhas as preocupações que V.
Ex" reflete, neste hora, da tribuna do Senado Federal.
mais prejuízo para. o Estado? Não haveria mais de~;.~,~:O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nosempregados? Portanto, a indústria de fundo de
•breSenadorFreitasNeto:•> ;, · ·..... ,- ·- ~. , ..., :·· ·
quintal, mesmo não gerando riquezas para o Estado,
· c: ""' E digo aqui, olhando no olho de cada um, que •
no que diz respeito ao r-eColhimento de impostos, a
não·tenho compromisso· senão com o povo do meu
meu ver, está contribuindo para País, para o Estado
.:·Estado e com ó povo do meu País:· .. "'.: :.)., ·:•.• •
no que concerne ao lado social. Por isso, comungo
do pensamento de V. Ex" e quero parabenizá-lo por
n cs',·Estott·aqui te'11ando ocupar. este .espaço, fa'zendo·o possível para· cumprir, com a minha· constrazer esta matéri11 ao plenário. ,
ciência, o compromisso com esses dois segmentos,
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado a V.
o povo do meu Estado e o povo do meu País.'
Ex", meu caro companheiro Valmir Campelo, nobre
·" ,. Fico peiplexo quando não tenho em mãos os
Senador pelo Distrito Federal.
dados conretos, os dados seguros, os dados verídiQuero encerrar, Sr. Presidente, deixando aqui,
cos, porque, inclusive, a verdadp.do momento não é
mais uma vez, um apelo para que o Governo, o Poa verdade de poucos dias depois.
der Executivo, que tem parte dos seus tecnocratas
·. · Estou vendo hoje, pela declaração do Presiincumbidos de fazer planejamentos, e os Ministérios
dente, que nem Sua Excelência tem segurança em
forneçam a nós, Congressistas, a tempo e a hora,
relação à CPMF, que era· uma certeza meridiana
dados verídicos, seguros, a fim de que não caiamos
poucos dias atrás. Mas estou mais preocupado ainem contradições ou tenhamos dúvidas em momenda- por ver o que aconteceu hoje na Comissão: nós,
tos de decisão, como hoje ocorreu. Votei Sim, mas
só naquele momento, tivemos dados, verbais, de um
constrangido, porque não tinha dados precisos em
projeto que tramitou aqui durante meses e que o Gorelação à matéria. Esse projeto tramitou por vários
verno está acompanhando.
r:1eses e, na última hora, chegaram dados impreciO Governo tem um assessor de cada Ministésos, que não davam segurança à decisão.
rio nesta Casa e na Câmara. Sabe tudo o que está
Essa solicitação só vai melhorar. o relacionasendo e o que será votado. Portanto, tinha a obrigamento do Governo Federal, do Poder Executivo com
ção de nos fornecer dados precisos.
o Congresso Nacional.
Fizemos uma solicitação para· que os fatos reTemos de receber dados confiáveis para que
lacionados ao Proer fossem-nos transmitidos, mas a
possamos agir com precisão, clareza e segurança
nossa solicitação foi vetada, a fim de que os SenaMuito obrigado, Sr. Presidente.
dores não tivessem as informações necessárias
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) para tomar as suas decisões e posição política.
Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia FernanO Sr. Valmir Campeto- Permite-me V. Ex" um
des.
aparte?
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA - Com mutta satisfaA SRA. EMIUA FERNANDES - (PTB-RS. Pro·
ção, nobre Senador.
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr's e
O Sr. Valmir Campelo - Comungo do pensaSrs. Senadores, participamos, ontem, na Comissão·
mento de V. Ex", nobre Senador Ney Suassuna.
de Assuntos Econômicos desta Casa, do lançamen-
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to regional para a América Latina do Relatório SobreDesenvolvimento Humano - 1996, do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD.
·. ·· A sessão, presidida pelo Senador Eduardo Suplicy, contou com a presença do Diretor do Escritório
Regional do PNUD para a. América Latina e para o
Caribe, Fernando Zumbado; dos. Senadores Ricardo
Nunés, do Chile, e Antonio Safiero, da Argentina; da
Secretária-Géral da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais do Mexicanos;. Beatriz Paredes;
do Presidente da ComisSão de RelaÇões Exteriores
da Câmara dos, Deputados do ~rasil, . Deputado
Franco Móntoro, além de vários Senadores, Deputa~
dos; EmbaiXadores. é representantes de. várias entidades nacionais internàCip~s., .:.• -~ ·' '~~·· ·~:, ' :, •';;
-:· O lançamento desse relatório.. ocorreu simultanea~rite emWashiiígtOn e TÓquio:... '· : .
.
r;ssa,é ~.edição ..do FÍelatÓri~
De;~~·
volvimento Humano, que classifica, anualmente os
pafses. de, acordo com .o, desenvolvimento .humano,
traie!ldó CiaciõS,:·rríc:üces~.ê: fnélieãtivõs.: ~á,:reátidade
eeoiiõmica;' Soêiál pqlliica: ooféiàdê\~:eiti. 174_

e

:o:.

Sobre

a

e'

Se!;

!:91atiy~.,ag.~C?,d~, 199,~1

">?

~~J~~::·

pai-

;: ,;~ ..,'

A, C()C)rdenação, desse, :dqcumento de: extrema
importância. para..os povos, do rnundq, realizado com
independência intelectUal
Cómpetênciá · profissional, é de James Speth, coín a colaboração de inúmeras. pessoas, de. organizàções .QQitemamentais e
não-governamentais, ..
.
. ..
.

:é.

....,A solenidade realizada ontem nesta Casa mostrou a identidade de problemas e situações de desigualdade verificadas nos países, bem como as dificuldades enfrentadas para encontrar alternativas de
desenvolvimento econõmico que considerem a promoção social do ser humano.
O Relatório do PNUD sobre Desenvolvimento
Humano, ãovulgado pela primeira vez em 1990, temse dedicado desde então a corrigir o critério de mensuração do progresso humano a partir apenas do
crescimento econõmico, sem levar em conta as condições sociais e outras formas de avaliação da valorização e desenvolvimento do ser humano.
Nessa edição, o relatório analisa a complexa
relação entre crescimento econômico e desenvolvimento humano, introduzindo uma nova medida de
pobreza que leva em conta também o emprego e o
bem-estar social e econômico.
O nqvo cálculo considera a esperança de vida
das populações, o fndice de nível educacional, que
inclui a taxa de matrfcula e de alfabetização de adultos, e ainda o PIB per caplta, o que evidencia, de
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J9rma _rnais abrangente, correta e real, a situaçãO
dos povos e das nações.
.
A partir desses novos critérios, o ·relatório identifica cinco tipos de crescimento econômico que menos beneficiam a» pessoas e que não devem prosperar
alternativas ~ desenvolvimento humano
em qualquer ponto do mundo. O primeiro deles é o
crescimento· sem. emprego, no qual a economia cresce, os produtos internos brútos' aumentam, sem que
isso resulte em geração de empregos, o que tem marginaliZado milhões' de pessoas em todos os países,
sejam industriafiZlldos oú em desenvolvimento.
Outra forma de crescimento desaconselhável,
segundO O'relatório, e talvez O mais nOÇÍVO deles, é
o que claSsfficarri de' crescimento desumano, onde
os néó$ ficam eada\iez inais ricos e os pobres cada
vez mais pobres, eÍI'tpurrando a saciedade humana
para uma sitUação de desigualdade explosiVa.
-- '·O próprio relatório sé encarrega de exemplificar essa realidade· extremamente injusta, apontando
que bens de apenas 358· multimRionários mundiais
superam os rendimentos .anuais conjuntos de países ~
que tolalizam 45%· da população mundial, desigualdade que. vem não só se perpetuando como tem-se
aprofundado nesses últimos anos.
-.;,_o .,Ainda entre as formas de crescimento consideradas impróprias, está o crescimento sem direito à
qpinião, que traz desenvolvimento econômico para
os países e até mesmo para parcelas das populações,
mas que se dá às custas do sacrifício do pleno exercício dos direttos democráticos dos seus cidadãos.
Também merecem a crítica do relatório o crescimento desenraizado, que anula a identidade cultural dos povos, e o crescimento sem futuro, que as
gerações aluais desperdiçam os recursos, especialmente naturais, sem previsão de futuro.
De .acordo com os novos critérios, os dez países que apresentam os melhores. índices de desenvolvimento humano são, na ordem: Canadá, Estados Unidos, Japão, Países Baixos, Noruega, Finlândia, França, Islândia, Suécia e Espanha.
Entre os países da América Latina, o primeiro
da lista, em 30º lugar, é a Argentina, seguido do Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, Brasil, Equador,
Paraguai, Peru e Bolívia, principalmente.
Segundo o relatório divulgado oficialmente ontem, o Brasil ocupa o 582 lugar no fndice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre os 174 países pesquisados, sendo ainda o primeiro na lista dos pafses
considerados de desenvolvimento médio.
Essa posição é resultado da composição de índices que apontam no Brasil a esperança de vida

como
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em 66,5 anos; a taxa de alfabetização de adultos de
82,4%, a taxa de matrícula no primeiro, segundo e
terreiro graus de 72"/o; e ainda um Produto Interno
Bruto per capita de US$5.500.
ApE.sar de ter sido um dos países da América
Latina e do 'Caribe que mais cresceu economicamente, o Brasil não apresentou· o mesmo desempenho em termos de d.esenvoiiÍimento humano, fato
que se expressa nas ·evidentes· dificuldades sociais
vividas pela população e; especialmente, nos indicadores da distribuição da· renda nacional.
De acordo com o RelatóriÓ, levando em consideração dados de. 1993, o Brasil juntamente com a
Guatemala e .o Panamá detém a maior disparidade
entre ricos e pobres, ou seja, mantém lamentavelmente tftulo de campeão mundial da concentração
de renda, com 20% mais ricos detendo uma renda
32,1 vezes maior do que as dos 20% mais pobres.
Essa sittiação; com o advento do Plano Real,
pode ter tido alguma melhora, mas certamente insuficiente para alterar esse quadro de profunda desigualdade entre os brasileiros que comprornele qualquer
política de desenvolvimento eoonõmico e sociâl.
Segundo os técnicos do PNUD, "os países em
menor eficiência em transformar sua renda em desenvolvimento humano · são: Brasil, Honduras, El
Salvador, Nicarágua, Bolívia, Gmltemala e Haiti".
Em suas constaiaÇões de Càráter mais abrangente, o Relatório aponta que:
- oitenta e nove países estão pior do que estavam há 1O anos atrás. .
-o crescimento do produto nacional bruto, em
nível mundial, durante os anos de 1975/1985, beneficiou uma minoria de países;
- nos últimos 15 anos aumentou a polarização
entre ricos e pobres, tanto entre os países como entre as populações internas.
- apesar do crescimento verifiCado nos úttimos
anos, 1 bilhão e 600 mil pessoas foram deixadas
para trás e estão piores do que há 15 anos.
· - os ganhos econõmicos beneficiaram grandemente alguns países, mas à custa de muitos;
- o número de pobres aumentou cerca de 17"/o
no mesmo perl'odo.
- o desemprego afeta 35 milhões de pessoas
no mundo industrializado, onde a taxa varia de
2,5%, no Japão, a 23%, na Espanha; e·em número
bem superior nos países em desenvolvimento e pobres, mas de difícil avaliação, devido a informalidade, que impede a obtenção de taxas exalas.
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- cerca de 70% dos 1 ,3 milhões de pobres do
mundo são mulheres, com rendimentos médios
equivalentes a 75% do dos homens;
-jovens, especialmente das cidades, são duramente atingidos pelo desemprego, nos países em
desenvolvimento e industrializados;
- desde 1980, 15 países, principalmente os
asiáticos, obtiveram urn ·crescimento econômici> e~
petacular, com taxas mais afias do que qualquer
uma observada em dois séculos de industrialização
do Ocidente; · . · . ·
.
.
·
- apesar d() recuo ou estagnação dos rendimentos, muitos países mostraram progressOs consideráveis em educação, saúde, acesso a água potá·
vel e no planejamento familiar; ·
O Relatório ainda traz outros dados da desigualdade, demonstrando que:
- o espaço político sempre tem sido monopolizado pelos homens;
- as crianças que· deveriam ser os mais protegidos em qualquer sociedade estão sujettas a muitos
tipos de abusos;
- a igualdade de gênero não se atinge necessariamente quando há crescimento econômico;
- a qualidade de vida da gente pode ser má, inclusive no meio da abundância;
- a falta de acesso aos bens de produção, em
parlicular a terra e o capital, é a principal limttação
dos pobres urbanos e dos trabalhadores rurais;
"os trabalhadores de mais idade são as primeiras vítimas da reestruturação das empresas.
O Relatório, Srs. Senadores, traz também. informações sobre as relações de gênero no mundo,
que da mesrna forma foi mensurado através dos índices de Desenvolvimento e de Promoção de Gênero, incluídos a parlir de 1995 e pesquisado em 137
países.
No Índice de Desenvolvimento de Gênero, o
Brasil é o 492 colocado, a partir de dados comparativos mostrando que:
- a esperança de vida para as mulheres é de
68,9 anos, enquanto para os homens é de 64,1 anos;
- a taxa de aHabetização de mulheres aduttas é
de 82"/o, enquanto a taxa de aHabetização dos homens é de 82,6%;
- a taxa de matrícula das mulheres no primeiro, .
segundo e terreiro graus é de 71 ,3%, enquanto para
os homens é de 71%;
•
- a parlicipação da renda oriunda do trabalho
entre as mulheres é de 28,6%, enquanto entre os
homens é de 71 ,4%;
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Já no fndice de Promoção de Gênero; no qual o·
Brasil é o 56" colocado, os indicativos são os seguintes:
- as mulheres ocupam apenas 7,1% dos cargos nos pa~amentos; · · .. · "· ,. · . .., ·· . -· ' ·
-as mulheres ocupam também apenas 17,3%
...... ·. :-·• ·"''·' . ·. ·
nos postos executivos;.
'· -já nos postos profissionais e técnicos a particiPação cresce para 57,2%, mas ainda principalmente em setores de serviços;• · · .. c •.: ,;, .-c.•: ... ,,o r.
... - a participação na renda oriunda do trabalho,
nesse índice, é de 29%;: ; •' ".... -:• • · ·.": ',~--,.c
. ·· Segundo esse índice, a classificação .dos dez
primeiros países é a seguinte: . ·.. ·· · · .~ :. ;;.. ~:·:
: - em primeiro lugar está a Suécia; seguida do
Canadá, Noruega,, Estados· Unidos; Finlándia;. lslándia, Dinamarca; França; Austrália e Nova Zelándia, .:
:; Srs. ·Senadores,. às vésperas do: Século XXI,
esse Relatório, pela sua nova visão de crescimento
econômico, que deve merecer a atenção especial de
todos os povos do mundo, é um alerta, um chamamento à profunda reflexão sobre oJ:Iestitlo da humanidade,. sob todos os:aspectos.:.-;c s-;r ~~ ~·;"J :2'!5':2 -:.~
,, : A realidade que o Relatório. apresenta;· sustentada pelos dados, índice_s e números,: impõe que os
governos, as nações e os povos,. em todas as suas
instáncias de organização e de participação' social,
se engajem na busca de· um novo caminho para o
desenvoMrnento humano.
:·. o Relatório mostra que o ~dl'ido está em uma
encruzilhadl!l. ou _avançamos na conquista de relaçô.es econômicas,. sociais e politicas eqüitativas, entre
os países e as populações internas, ou retrocederemos à barbárie pura e simples, de alguns poucos
concentrarão a riqueza, usufruirão das conquistas
tecnológicas ·e . outros bens, enquarito ·a imensa
maioria dos seres humanos. estará submetida a condições de vida desumanas.
O Relatório adverte para o fato de que "políticos tomadores de decisão. estão freqüentemente
hipnotizados pela quantidade de crescimento, mas
que precisam preocupar-se mais com a qualidade,
pois são as populações, e não apenas a economia,
quem necessitam de atenção dos lfderes mundiais."
Além do alerta, o Relatório aponta para a necessidade de se promover o crescimento econômico
com geração de empregos, salários dignos e pleno
acesso aos serviços sociais.
Nesse sentido, é claro ao afirmar que não existe relação automática entre crescimento econômico
e desenvolvimento humano; e mais: que é· preciso
forjar essa relação, através de polfticas deliberadas,
com destaque para as iniciativas governamentais.
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Sem dúVida, apesar de velada, este documento é uma critica à situação mundial criada a partir da
vigência· do ·que se chama neoliberalismo, que tem
afastado o Estado da promoção e'da regulação do
desenvoMmento econômico, ao mesmo tempo em
que tem falhado no atendimento às necessidades
sociais das populações:•'. ··
' ' ' . Estâ 'é
teaJidadé mundial,
qlle também fãi:' parfeeici'êotidiailo brastleiro, marcado pelo
_d_esempreigo, pelas dificulctades na área da saúde,
de êduCàÇão; é!~ iníiá-ilstrutura, de proteção à criançà àó iciOSO é dé apoio aos deficientes ffsicos.
- : 'c ~
~~~~;f.'~rii· 'decisão nesÍe procesS<i
de pÉJrpetiiàção ·das de5igüa,Idades, definindo e aplicando politicas ecoríômica$ e sociais que levem em
co'r\fií. O:'ser
~·.· éoletividades,.
as
nações,
·l . --. - ..
' .
.
eríj IodaS as jlécU,Ii;iridat!es .e _estágios de desenvo!-

Ümà

e

mas

preci;,;,

:húrlla.'no;:.

-~ll},~~cii~i'jj~ii.~~·-~-'p~~ii~~,. i:&o um
~~~3D s ~:~rn.: .:.'::.~c

.Sr• .._;·~ s:

;.~~>_.":-::: :. ; ·

'''·''''~·A, SRA., ~ILIA· FERNANDES - Concedo o
aparte a:V>Ex!. 3," 9ir•;;-c:;,;;;:,•s '<"c.: :r :.

O Sr. José Alves"" Senadora Emília Fernandes, parabenizo. V:~ Ex" · pela' análise clara e consciente que faz do. Relatório do PNUD. V. Ex" representa nesta Casa um Estado em que é clara sua situação de desenvolvimento humano e as condições
que desfruta em relação ao restante do Pafs. Se no
Rio Grande do Sul o índice de mortalidade infantil é
de 47 por mil nascidos vivos, em alguns Estados do
Nordeste esse fndice é superior a 170. São dois países falando a mesma língua. Está de parabéns V.
Ex' pela sua posição e pela análise clara e concisa
que faz desse Relatório.
A SÀA.. EMIUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex";
· Tenho por objetivo relatar a reunião que tivemos ontem, buscando já oferecer alguns dados que
o Relatório apresenta, no sentido de suscitar uma
atenção especial por parte de toda a sociedade.
Toda a humanidade deve estar com a atenção
voltada para este Relatório, mas, em especial, nós,
brasileiros, Parlamentares, Governo, buscando in. clusive mostrar, nas páginas deste trabalho científico, sério, competente, algumas alternativas aqui propostas, as quais foram encontradas por outros países que estão em melhor situação do que a nossa.
Acrescentaria, antes de concluir, que, entre as
iniciativas apontadas pelo Relatório - penso que estão aqui as sugestões que o mesmo apresenta, inclusive adotada.s por outros países do mundo -, con-
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siderando que não existem fórmulas acabadas, com
as quais nos identificamos, ressaltamos as seguintes:
- a necessidade de haver um pacto Norte/Sul,
com países pobres investindo em suas populações e
economias e nações ricas oferecendo alívio das dívidas e concessões comerciais;
_
- a urgência na capacitação das_ mulheres e na
oferta de condições para que elas possam exercer
suas opções, como forma de contribuir para o crescimento econômico e o deSenvolvimento em geral;
· - a vigência de ·um· éompromisso politico pelo
emprego; aumento das oportunidades educacionais;
estímÜio à participação das' mulheres no mercado de
trabalho; proteção do empreg() ~lo governo; _sindicatos: empregadores políticos;, • '·
.., ,
· · · . . - a expansão na indústria rural e na agricultUra
de pequena dimenSãó, 'com
à teira crédito,
como instrumento de desenvolvimento 'econômico
eocilibrado e manutenção das populações em seus
·
'·" " ·· ·• ·'
ambientes originais; ··
- a proteção tarifária, para impedir a destrüição
de setores industriais atingidos pela concorrência
desleal, como ocorre atualmente no Brasil com a indústria têxtil e a de calçados; .· • . . . '· · ·:·:- o investimento sustentado na saúde e na qualificação das populações;
- a melhoria dos recursos sociais às mães,
crianças, população trabalhadOIB pobre e à crescente população aposentada;( )
Sintonizada com o diagnóstico e com o alerta
feito por este documento, concluo com uma das afirmações mais contundentes do Relatório, de autoria
do Sr. Richard Jolly, que diz: _

e

acesso

e-

...

"É necessária uma nova visão de solidariedade mundial para acompanhar o impacto da globalização. Sem este visão,
globalização tomar-se-á um monstro de excessos gigantescos e desigualdades absur-

a

das·~

Impedir isso é um compromisso de todos, homens e mulheres, de todas as raças, credos e ideologias, mas especialmente daqueles que, como nós,
Parlamentares, Senadores, têm a possibilidade de
atuar mais diretamente para mudar a realidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Emflia Fer-

andes, o Sr. Emendes Amorim, 4• Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Emendes Amorim,
por permuta com o Senador José Roberto Arruda.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda ontem
usamos este tribuna para falar sobre o problema de
Serra Pelada. ·
Na manhã de hoje, estivemos reunidos, Senadores, Deputados Federais e mais de éem representantes dos garimpeíros de Serra Pelada, quando
discutimos os interesses dessa categoria em relação
à Vale do Rio Doce.
· -:Compareceu à reunião um engenheiro do
DNPM, apresentando uma solução, dizendo que esteve recentemente com o representante do EXército,
·procurando· agilizar as demarcações da área de Ser-·
râ Pelada
. -·,, -.. · · ,~
·Podemos observar que o· DNPM foi omisso
com respeito à Serra Pelada durante esses dezesseis anos;. O ·engenheiro daquela organização, penso que por conta própria; compareceu ao Exército,
até fugindo aos preceitos, ao organograma da instituição a que pertence, dirigindo-se como um salvadOL em vitima instância, dos interesses do povo de
Serra Pelada. •
. Sabemos que o ONPM, a este altura, não é o
setor competente para discutir os problemas de Serra Pelada, até por que sempre foi omisso e seus
representantes participaram das corrupções, dos
desmandos e dos desacertos, em nível nacional, da
politica minera! do País. Se temos hoje problemas
no Estado de Rondônia, no garimpo Bom Futuro,
isso ocorre graças à omissão ou à conivência dos
representantes do DNPM.
Deixou-se de legalizar aquela área em nome
dos garimpeiros, desrespeitaÍldo-se a Constituição
Federal, para se dar prioridade a Paranapanema,
que passou aqttele patrimônio para a Previ, uma instituição do Banco do Brasil.
Hoje, por meio de seus representantes, a Previ
comanda pistoleiros no garimpo Bom Futuro, Municfpio de Ariquemes, Estado de Rondônia, para expulsar os garimpeiros, que são os donos legais, por direito, daquele garimpo.
Assim, um representante do DNPM não tem
autoridade para buscar resolver esse problema junto
ao Exército. Cabe, sim, ao Presidente da República,
--ror\funicado por esta Casa, mediante a assinatura
de vários Senadores, não permitir a invasão daquela
área do garimpo de Serra Pelada pelas forças do
Exército, porque temos oiJtras soluções.
·
·
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Essas soluções foram discutidas, pela manhã;
com os representantes dos garimpeiros. Em seguida, deslocamo-nos até o Presidente desta Casa, Senador José Samey, a fim de solicitar a S. Ex", não
só apoio, mas a intermediação de uma audiência
com o Presidente da República, no sentido de se
buscar uma solução que; inclusive, está prevista na
Constituição. Lamentavelmente, o Brasil anda desorganizado. Neste País não se cumpre leis, não se
respeita a Constituição.
.Não haveria necessidade alguma desses garimpeiros se deslocarem de Serra Pelada, no Estado
do Pará, até aqui para brigar por um direito assegu-.
radamente deles. Como também não haveria necessidade de. se .criar, aqui no Senado, uma comissão.
que. visa mo$ar a toda Nação direitos que já estão.
garantidos na Constituição e os quais ninguém quer
••
. ___ . ... . .•· -''·'"'·'-·
respeitar•. ,.
· :-~'~Todo brasileiro, todo cidadão que ·conhece leis·
sabe que a Constituição·. de 1988 determinou -que,
embora- houvesse alvará de pesquisas-em áreas de·
garimpós,- áreas mineralizadas;. se essas áreas não·
estivessem sendo exploradas· pela detentora- do a1-··
vará' e.-se · ali· estivessem garimpei!'O$ · orgaÍlizados
através de cooperativas; aquele alvará deixaria de
valer. Isso está acontecendo em Serra Pelada, Se
não· bastassem- as divisas· que devem ser respeitadas pela Vale. do Rio Doce, que invadiu a área· dos
garimpeiros, .se não prevalecessem os direitos do
garimpeiros, prevalecerá a posse dos garimpeiros
naquela terra, .ou seja, os 16 .anos em que ali estão.
Além do mais, aquela terra foi desapropriada em ·benefício dos garimpeiros e, para isso, foi paga à Vale
do Rio Doce indenização no. valor de R$60 milhões,
os quais a companhia embolsou•. Entretanto, agora
e_stá querendo usar. até as Forças Arma~. o Exército, para expulsar os seis .mil garimpeiros que ali estão tnibalhando e vivendo.
·
Se não houvesse essa intenção do Senado em
esclarecer a legalidade e o direito dos garimpeiros
diante da própria Presidência da República, evidentemente, ninguém iria dizer a Sua Excelência que ali
está acontecendo uma guerra injusta, que objetiva tirar os garimpeiros da área da Vale do Rio Doce para
dar-lhe o direito de vender as terras a quem bem entender. Já não bastam as irregularidades existentes
em Minas Gerais, onde o DNPM, conivente com os
pistoleiros, com os militares da reseiVa, coronéis da
Policia Militar, na base da pistolagem, mantém
aquele órgão à disposição desses bandidos. Os garimpeiros, a exemplo de Nova Era, do garimpo capoeiran~. e_stão sem poder trabalhar, porque o que
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impera em Minas Gerais não é o respeito e nem o
• aireito, mas a pist01agem comandada por alguns coronéis da Polícia Militar çlaquele Estado e a ausência
de autoridades· para .fazer valer o. direito daqueles
garimpeiros,. o direito de se ter um DNPM sério, não
comandado pela corrupção. No passado, as pessoas que assumiram o DNPM não fizeram outra coisa senão· usar aqu1:1le Departamento para se locupletarem, através- de_ a)os corruptos, a exemplo do
caso de Rondônia e .de. Serra Pelada, onde fabricaram documentos que levárairi a própria Justiça a julgar determinadas, ações .contra os . interesses de
quem t1:1m direitos .naquele garimpo. . . . · , .
Por isso, os Srs. ·Senadores e os Srs. Deputados Federais estão .imbuídos. da responsabilidade,
junto· ao próprio Presidente· d.a República, de fazer
valer os direitos daqueles cidadãOS; dando-lhes segurança para o-trabalho"- .. ".-... -c-. . •
.... · .- · · .·
--;,::··Aindàrnais;·srts·e.Srs;.Senadores, neste Brasil, onde manda o desajuste, a falta de respOnsabilidade;' ·onde .há! o·:·descaso- d~ autoridades; Vê-se,'
por aí, ·em discussão extinção de·determinados órgãos, a exemplo'•do próprio DNER,·do Ministério da
Reforma Agrária, da Sudevea, da Sudepe-, do Instituto do Café e taRtos outros órgãos que foram extintos rieste País; deixando sem destino os· funcionários públicos que ali trabalhavam•.
· ·. Agora; com·esse· modernismo apregoado ·em
todos os· momentos, fala~se ·em exting'uir órgãos
como o DNER, o Ministério da Reforma Agrária, no
momento em que temos, em todos os recàntos deste País, vários 'mutirões de sem-terra, havendo necessidade de assentamerito ·dessas pessoas, e no
momento em que Jõe escolheu' um homem sério
como o Ministro Raul Jungmann para assúmir os
··
destinos do Incra; · · · · ·
Há mais de-15 anos, não se constroem e nem
se eonseiVam eStradas. Enquanto deveriam estar
repassando os recursos arrecadados em todo o País
para o DNER, o que querem é acabar com esse órgão, não sei a interesse de quem. Citando o problema de estradas, estou sempre ouvindo críticas com
relação ao Governador do Acre. Entretanto, apesar
de toda a polémica, S. Ex" teve a coragem de abrir
asfaltamento em estrada já existente; mas um órgão
do próprio Governo interditou, a interesse de outros,
o asfaltarnento daquela estrada estadual.
São desmandos dessa natureza que, como Senadores, temos de combater, esclarecendo a população e o próprio Governo Fe-deral, a que fim de que
atitudes desse nível não sejam tornadas, a exemplo
da extinção.do Incra. Como é que pode, em um mo-

a
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mento deste, pensar-se em extinguir o Ministério dá
Reforma Agrária?
Ainda ontem, afirmei nesta Casa que o Governo Federal, na semana passada, baixou uma medida provisória determinando o repasse de R$800 milhões para o Incra Há poucos minutos, enoontrei o.
Ministro Raul Jungmann e fui informado por S. Ex"
de que esse dinheiro sequer chegou ao Ministério.
Parece até que o Presidente Fernando Henrique
quer brincar com os Ministros: cria o Ministério, instala o Ministro e não dá .um centavo para que ele
possa trabalhar; e, no caso do Ministério da Reforma
Agrária-, ainda publica uma medida provisória destinando recurso que não chegou ao Ministério. . .
No caso do meu Estado, tiVemos o dissabor de·
verificar que,. durante seis meses e vinte dias, Rondônia teria recebido R$40 mil para manter o serviço
do Incra ali - e as pendências são grandes, inclusive
decretos de desapropriação. I!Tl!!ginem, Srs. Senadores, que existe no Estado que represento seis
áreas desapropriadas cujos.recursos estão deposita-,
dos em juízo, mas o l.ncra não teve oportunidade de
fazer o assentamento por falta de recursos., Imagine
a ausência de Governo, principalmente Federal, no
caso de Rondônia, onde 11 pessbas foram assassinadas e até hoje não fizeram assentamento, embora
haja terra disponível, desapropriada. vê-Se o descaso com esse setor. E, para piora~alguns burocratas,
da área federal, querem extinguir o órgão que regulamenta, que resolve esse problema, que é o Ministério da Reforma Agrária
Então, fico pensando: será que compensa essa
democracia que aí está? Será que compensa o
apoio que o Senado está dando ao Presidente da
República? Será que o descumprimento das obrigações governamentais está levando este País ao desenvolvimento ou está criando um problema social a
mais, agravando a cada dia a situação do povo brasileiro?
Por isso, quero deixar bem claro a esta Casa
que cabe a nós, Sena-dores, que representamos os
nossos Estados, três Senadores por Estado, a obrigação de exigir do Governo Federal a solução desse
problema, até porque o Senado é a Casa do equilíbrio, a Casa que possui menos representantes neste
País. Então, as decisões tomadas por 41 Senadores
serão respeitadas pelo Governo Federal, pelas autoridades que têm a obrigação de comandar este País.
Tive oportunidade de ouvir o aparte do nobre
Senador Epitacio Cafeteira ao discurso do Senador
Ney Suassuna, no qual dizia da falta de apoio aos
Senadores. Gada partido tem seus representantes
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, .nos Ministérios. O PMDB, partido ao qual pertenço,
tem qualro Ministros neste Governo. E, no entanto, é
tão diffcil um Senador ser atendido de imediato por
um Ministro, pouca atenção lhe dão, principalmente
aqueles que fazem parte da nossa Bancada Não
vejo sentido no fato de o PMDB, com uma bancada
de 24 Senadores, indicar quatro Ministros, e estes
estarem lá apenas ocupando uma cadeira, sem recursos e sem voz ativa.
Cobrei, ontem, da Bancada do PMDB e do Uder, Senador Jader Barbalho, uma posição sobre
essa questão. De que adianta o PMDB, com uma
Bancada de 24 Senadores, apoiar o Governo Federal, se os Ministros não dão a devida atenção às reivindicações feitas por Senadores para o beiTHlslar
de seus Estados? Gabe ao Uder do meu Partido
procurar dialogar e discutir o assunto; há vários Senadores do meu Partido que rião têm recebido a
atenção necessária. E vou mais longe: os Senadores dos grandes Estados são atendidos nas suas
reivindicações, enquanto que os Senadores do Norte e do .Nordeste não têm recebido a mesma atenção" Parece até que o voto de. um Senador de São
Paulo, do Rio de Janeiro ou da Bahia é diferente do
voto de um Senador de Rondônia, Roraima,. Pará ou.
outro Estado das Regiões Norte e Nordeste. ·. ·
O meu apelo é para que nós, Senadores das"
prestigiados, procuremos nos unir para fazer valer
os nossos direitos, a nossa representatividade nesta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nobre
Senador Emarides Amorim, interrompo V. Ex", pedindo-lhe licença para, na forma regimental, prorrogar a Hora do Expediente, a fim de que V. Ex", que
dispõe ainda de três minutos, possa concluir o seu
pronunciamento e pata que ainda possam usar da
palavra o Senador Freitas' Neto e a Sena-dora Marina
Silva
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente,
o nosso descontentamento é grande nesta Casa, até
por falta de companheirismo e de autoridade dos LIderes, principalmente do meu Partido. O que acontece é que, muitas vezes, se discutem os assuntos, e
a opinião dos demais Senadores não é levada em
consideração, deixando-nos como massa de manobra para resolver os problemas do País, sem que
possamos dar satisfação ao nosso Estado.
Minha crítica estend&se à administração desta
Casa, que, apesar de contar com um dos maiores
orçamentos desta Nação - maior do que o de vários
Estados, como Rondônia e outros do ·Norte e Nordeste - não está dando o apoio necessário aos Se-
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nadares, para que possam cumprir os seus manda~
tos. E, às vezes, por covardia de alguns colegas, ou
melhor, por falta de pulso de alguns colegas e por
falta de apoio, deixamos de exercer o direito de fazer um bom trabalho como parlamentares.
Entendo que a estrutura administratiya do Senado: funcionários; orçamento e apoio, existe em
função dos Senadores. O Senador não tem direito a
indicar os seus assessores, de escolher o seu mo1Drista. ou o seu chefe de gabinete. Ele fica à mercê de
funcionários da Casa, que ocupam a vaga de Senador. ·
Não posso permitir que· um Senador, eleito
pelo seu Estado, pelas suas bases, chegue aqui e
não tenha o direito de indicar seus assessores. Também não posso permitir que o orçamento do Senado
fique na' mão de um só parlamentar, que o administra a seu bel-prazer, privando os Senadores do direito de escolher a sua assessoria e 'de boas condições
de trabalho, para, exercer bem o seu mandato•.
·· ·' . A Mesa precisa rever essa situação. As 2", 3" e
4• Secretarias do Senado estão ociosas, por falta de·
pulso de alguns companheiros que não detemiinaram a divisão de responsabilidades e atribuições. E
ficamos aqui assistindo a essa administração desor-.
ganizada, conduzida de maneira equivocada - apesar do respeito que tenho pelo Presidente José Sarney e do reconhecimento da sua boa administração.
~Por isso, apelo aos nobres Senadores, principalmente aos companheiros da Mesa e ao nobre
Senador Renan Calheiros, que é responsável pelo
processo de reforma administrativa da Casa, para
que agilizem o projeto, porque queremos que os Senadores sejam respeitados, assistidos, e que se
usem os recursos do Senado para o desenvoMmento dos trabalhos dos Senadores. Não podemos admitir que os recursos sejam usados apenas para cuidar de assuntos de interesse dos funcionários, da
administração e de tantas outras obrigações da
Casa.
Não posso permitir que um Senador da República chegue a esta Casa e só tenha direito a quatro
assessores, para administrar o seu mandato. Isso é
uma aberração, é uma falta de respeito ao parlamentar. Eu saí do Estado de Rondônia, sem ter sido
Ministro ou Governador de Estado, sem ter um aparato de assessores, cheguei aqui e tenho que administrar o meu mandato com quatro funcionários e
ainda tendo que contar com a boa vontade de determinadas pessoas.
Tenho muito respeito pela maioria dos funcionários da Casa, pessoas trabalhadoras e responsá-
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• yeis, mas há muita gente que não.está preocupada
em atender o Senador nem aos interesses do Esta- ·
do que ele representa.
Essa situação não nos interessa, não interessa
ao Senador Amorim. E, a partir de agora, vamos insistir para que a Mesa do Senado assuma a responsabilidade de dar assistência ao Senador no cumprimento de seu mandato. Muito obrigado.
. , O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Na
prorrogação da Hora do Expediente, concedo a palavra ao nobre Senador Freitas Neto, por cinco minutos, 'para uma comunicação inadiável, nos termos
do art 158, § 2", do Regimento Interno da Casa.

(Pausa.)
· ' Concedo a palàitra à Senadora Marina Silva,
por cinco minutOs, pàra uma comunicação inadiável,
npstermos doart: 158, § 2", do Regimento da Casa.
··:,.A SRÁ. MARINA SILVÁ (PT-AC. Paia uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradorà) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não poderia
deixar de laZer um breve registro a respeito da fiase,
considerada infeliz por alguns colegas Senadores,
proferida ·ontem· pelo nosso Presidente da República, quando se referiu ao nosso Pais com tendo uma
cultura "caipira"· e que, por isso, não está acompanhando' os processos de globalização e de modernização em curso no mundo.
Primeiro, quero deixar bem claro que o fato de
pertencer a um Partido de oposição ao Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso não me
leva, em momento algum, a não reconhecer Sua Excelência como uma pessoa bem-informada, um político competente e um sociólogo admirável. Como
estudante de História, sempre tive um respeito muito
grande pelà produção intelectual do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Faço questão de fazer
esse registro, para que as minhas palavras não sejam interpretadas como desrespeito ao Presidente.
~as realmente considero infelizes as declarações do nosso Presidente. Primeiro, eu não poderia
me furtar de fazer esse comentário, porque, talvez,
no Senado, eu seja a mais típica das caipiras, porque venho de um Estado da Amazônia, um Estado
pequeno, e sou uma pessoa que, até os 16 anos de
idade, viveu nas matas de seringais do EStado do
Acre.
Penso que o nosso Presidente está se esquecendo de algo: é que o processo de globalização envolve também uma relação complexa de comunicação. Sua Excelência está com a mania de citar frases - que não diria no Brasil - na Europa, nos Estados Unidos e em outros pafses, talvez pensando

00088

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que nós não temós-essas informações. Então, não
sei o que é menos desatualizado: se é falar fora do
país achando que a comunicação não chegará aqui,
ou se é realmente considerar os brasileiros caipiras.
·Além disso, creio que- o nosso Presidente se
esqueceu de que a cultura do povo brasileiro não é
feita apenas da casa-grande' A cultura do povo bra-·
sileiro é uma mistura de casa-grande e de senzala, e
o nosso Presidente, como sociólogo e estudioso,
não podia se esquecer disso.
-,. Estou e~revendo, com a minha modesta simplicidade - não sou nenhuma escritora - alguns contos, em que faço comparações· entre alguns animais,
da floresta amazónica e a polftica brasileira. Eu nem
iria abordar esse assunto hoje, mas o Presidente Fernando Henrique Cardoso me deu essa oportunidade.
.Perdoem-me os Parlamentares do PSDB, com
todo o respeito, que adotam o tucano como símbolo
do Partido. Eu r,ostaria de fazer' uma' rápida comparação. Primeiro, aprendi t<Om meu pai, um seringuei-.
roque chegou_ à Amazônia em'1945, que o tucailoé
um pássaro que enxerga muttó: sua visão abrange,
um ângulo de quase 360 graus. Por que issO aco~·
ce? Primeiro, porque ele tem um nervo ótico timtáSti"
co .. Segundo, porque ele utiliza o bico como. retrovF
sor. Então, nada escapa à visão de um tucano: Ago-·.
ra, há um problema: o tucano escuta mutto pouco.
Os caçadores sabem que, por ejll<ergar muito e escutar pouco, é muito fácil pegar um tucano.
Um outro aspecto é que o tucano tem um bico
muito grande e, portanto, muito pesado; mas como é
um bico muito bontto, isso deixa o tucano muito vaidoso. E ele voa muito baixo por causa do peso do
seu bico e da sua vaidade. Se houver alguma semelhança com algum sociólogo tucano, realmente é
mera coincidência. Não estou aqui fazendo nenhuma comparação depreciativa.
Consegui fazer outras comparações, algumas até envolvendo o meu Partido, assim como o Partido
do Senador Antonio Carlos Magalhães, o PMDB, que
é muito forte, com outros bichos da floresta; mas vou
deixá-las para uma outra oportunidade. Eu queria apenas fazer aqui essa comparação caipira com um tucano, que enxerga muito, escuta pouco, tem um bico bonito, é muito vaidoso e que, portanto, voa muito baixo.
Durante o discurso da Sra. Marina Silva, o Sr: Va/mir Carnpelo, deixa a cadeira da
presidt<i?Cia, que é ocupada pelo Sr. Levy
Dias, 3" Secretário.

o

sr. Levy Dias, deixa a cadeiro da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário.
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. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•
Secretário-em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte: ·
REQUERIMENTO N" 696, DE 1996
Senhor Presidente,- ._, :
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2", a, do
Regimento Interno, a- retirada, em caráter definitivo,
do Requerimento n•1.061, de 1995.
Sala das Sessões, 17 de julho de 1996. - Senador José Eduardo Outra. -- • · , .. _, p SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O requerimento lielo é deferido pela Presidência ,.
·.'c--•:Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário ern exercício, Senador Levy Dias•
DE. 1996
.·. . .. . . ,·N• 697,
. .
. .,:" .......'' "'"REQUERIMENTO
~-

'

Senhor Presidente; , " .:

- ·· '

.•, <: Nos termos do. art. 21 o, do Regimento Interno
do Senado. Federal, solicito a transcrição nos Anais
do Senado. Federal do artigo "A telepresença do ci-dadão no Senado", do jornalista Gabriel Priolli, publicado no jornal A Gazeta Mercantil, edição de 12 de
julho.
·
Sala das Sessões, 17 de julho de 1996. - Senador Antonio carlos Magalhães.

· (À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -De
acordo com o art. 21 O, § 1•, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinie:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 160, DE 1996
Estatui normas complementares que
orientem a apresentação de projetas de
lei que autorizam a abertura de créditos
adicionais.
O Congressc Nacional decreta:
Art. 1• Esta lei estatui normas complementares
que orientem a apresentação de projetas de lei de
abertura de crédttos adicionais.
Art. 2" Os projetas de créditos suplementares
ou especiais deverão ser acompanhados dos seguintes elementos informativos, além dos constantes
do art. 46 da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964:
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I - razões que determinaram a insuficiência da
dotação a ser suplementada ou a omissão da categoria de programação na lei orçamentária anual; .
11 - estágio de execução e metas já alcançadas
nas categorias de programação a serem suplementadas;
III - estágio da execução e metas já alcançadas nas categorias de programação indicadas como
fonte de cancelamento; .
IV - razões que tomaram desnecessários os
crédttos indicados como fonte de cancelamento;
V - explicttação das metas a serem alcançadas
e .dos custos unitários médios das categorias de pro:gramação a serem incorporadas à lei orçamentária
anual como conseqüência do crédtto especial;
VI - repercussões, em termos de redução de
metas e de beneficies sociais, decorrentes dos cancelamentos da$ categorias de programação;
·. -. -,
.," VIl - outras informações relativas à natureza
especifica da categoria de programação, indispensáveis para a apreciação dos projetes.
' ' •
· ; · ·Art. 32 Em se tratando de abertura de créãrto
extraordinário, deverá o ato ser acompanhado. de
instrumerrto do Poder Executivo que justifique a urgência e a imprevisibilidade da despesa, aplicandose a exigência inclusive quando se tratar da edição
de Medida Provisória
Art. 4" Os decretos de abertura de créditos suplementares, quando previamerlie autorizados estes
na lei orçamerrtária anual, deverão ser acompanhados de justificação com os elementos constantes
dos itens I a VI do art. 22
Art. 5 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 2 Revogam-se as disposições em corrtrário.
Justificação
Este projeto de lei tem por objetivo institucionalizar- complementarmente ao que estabelece a Lei
n• 4.320/64 - um conjunto de informações necessárias e essenciais para apreciação de projetes de lei
relacionados com a abertura de créditos adicionais.
A Lei n• 4.320/64, no art. 46, estabelece que

·o ato de abrir crédito adicional indica- _
rá a importância, a espécie do mesmo e a
classificação da despesa, até onde for possível".
Como não existem regras que disciplinem o
oferecimerrto de informações pormenorizadas acerca das circunstâncias, das repercussões ·e- das neceSSidades que justificam as solicttações de autorização para· abertura de créditos adicionais, os proje-
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- _ tos que aporiam ao Congresso Nacional vêm destituídos do mínimo de esclarecimerrtos que possibilitem a formação de jufzo de valor quanto ao seu mémo. As Exposições de Motivos, via de regra, nada
esclarecem e assim, munas vezes, o Congresso termina aprovando pedidos de autorização para abertura de créditos adicionais sem o conhecimerrto das
reais necessidades da administração, bem como
das ccnseqüências daí advindas.
Diante de tais circunstâncias e tendo em vista
a imperiosa necessidade de se suprir lacuna das leis
vigentes sobre a matéria, bem como de aprimorar o
processo da execução orçamentária, é que estou
submetendo à elevada apreciação dos ilustres Pares
o presente projeto de lei. Por ele os projetes que autorizam a abertura de crédttos suplemerrtares e especiais devem ser aCompanhados dos elementos infOrmativos elencados nos incisos I a VI do art. 2",
além de outros relativos à natureza específica da categoria de programação que se estará inserindo no
- orçamentei anual (art. 22 , VIl).
Em se tratando de projeto de abertura de crédito extraordinário, tendo em vista o caráter de excepcionalidade de medida dessa ·natureza, e dadas a
imprevisibilidade e a urgência da despesa (CF art.
167, § 3"), a exigência é no serrtido de que a proposta seja acompanhada do ato presidencial que justifique tais situações, inclusive quando se tratar de edição de Medida Provisória.
Finalmente, nossa proposta prevê que também
os decretos de abertura de créditos suplemerrtares,
quando estes forem previamerrte autorizados na lei
orçamerrtária anual, deverão ser acompanhados dos
elementos constantes dos incisos I a VI, do art. 2"
Com tais providências - temos certeza - estaremos contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema de planejamento e conferindo maior grau de
transparência ao processo de execução orçamentária.
É a justificação.
Sala das Sessões, 17 de julho de 1996. nador Odacir Soares.

se-

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N 2 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatul Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos
-- orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificac
ção da despesa, até onde fôr possível.

(Á Comissão de Assuntos EoonômicO,s
decisão terminativa.)' ' .
·· ,
.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • O
projeto será publicado e remetido à comi~o competente, devendo ter sua tramiiação iniciada a partir
de 1° de agosto do corrente.ano. • . ..••..
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem. , ·, · . -·· ·.
, " O SR•. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Concedo. a palavra ao Senador· Eduardo Suplicy,. para
uma questão de ordem•. · ·.· :··· .........,
.,,- ·n
... Nobre Senador Eduardo Suplicy, queira declinar o artigo do .Regimento..
....
. _, .... ;,,,..- ..·. ·.
· O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-$P, Para
uma questão de ordem.) -Sr. Presidente,_com base
nos arts. 403 a 405, combinados com ;lrl. 48, itens
10 e.13, do Regimento Interno, formulo a V:_ Ex" a
seguinte questão de ordem sobre a aplicação dos
arts. 216 e 217 do Regimento Interno:
, .. ,
. , 1 - Nos termos do art. 216, I,. combinado com o
ari. 21.7 do Regimento Interno, apresentei, em 12 e
13 de fevereiro do corrente ano, requerimentos de
informações dirigidos, respectiva!lJ.ente, ao MinistroChefe da Casa Civil e ao Secretário de Assuntos Estratégicos, solicitando "cópias das Atas das reuniões
. realizadas entre o Presidente da República e seus
Ministros relacionados ao Sistema de Vigilância da
Amazônia- SIVAM" e "cópias das atas das reuniões
do Conselho de Defesa Nacional relacionadas ao
Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM" (Requerimentos n•s 95 e 97196);
·
2 - Tais requerimentos tiveram por objetivo esclarecer aspectos relacionados a assunto que, na
ocasião em que foram apresentados, estava submetidos à consideração do Senado Federal, em fase de
exame por comissões conjuntas, a saber, autorização para que a União pudesse contratar empréstimo
externo para implantação do SIVAM, objeto de um
projeto de resolução de minha autoria (PRS n•
53195) e de uma mensagem presidencial (MSF n•
284195);
3 - Exercendo o juízo de admissibilidade que
lhe é privativamente afeto, nos termos dos incisos III
e IV do art. 216, a Mesa do Senado deferiu ambos
os requerimentos; determinando, em conseqüência,
através dos Ofícios 840 e 844196, que as autoridades mencionadas prestassem as informações por
mim solicitadas;

o

Julho de 1996

. 4) Todavia, em evidente subversão da norma
regimental que confere à Mesa Diretora a função de
apreciar a procedência ou não das informações pedidas (norma que em nada colide com as disposições dos arts. 49 e 50, § 2" da Constituição), ambas as
autoridades requeridas entenderam-se. por competentes para afirmar juízo de admissibilidade sobre as
informações solicitadas - não mais. por mim, mas
pela Comissão Diretora do Senado Federal - e manifestaram, uníssonas, através dos Avisos n"795-SUPAR/C: Civil (3-7-96) e 114/GAS..SA&PR (11-7-96),
sua·recusa em fornecê-las, ao argumento, em síntese, de ·que os ·requerimentos não satisfazem "os
pressupostos de admissibilidade que balizam o instituto previsto na Constituição"; .
•~ > 5) Considerando · ··
: ::•· " que o juízo de admissibilidade, nesta matéria,
é exclusivo das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (art. 50,§ 2 2 , CF), e
que não se trata de ato político de natureza composta ou complexa,· que comportariam verificação ulterior de admissibilidade no âmbito do Poder
Executivo; ·:"'...
c ..
•
•· ••
.
·,: : - que· a Mesa, no uso desta atribuição, entendeu serem ambos os· requerimentos absolutamente
regulares; · .,. ·
- que, em face do exposto, é evidente estarem as autoridades requeridas, ante a recusa expressa, incidindo em crime de responsabilidade,
nos termos do §2" do art. 50 da Constituição Federal, insto V. Ex" a que, decidindo pela procedência
da presente questão de ordem, determine ao Ministro-Chefe da Casa Civil e ao Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
se dignem fornecer à Mesa do Senado Federal as
informações requeridas, salientando que, em caso
de reiteração da recusa, haverão de responder por
crime de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal.
·
·
É esta a questão de ordem, Sr. Presidente, que
encaminho às mãos de V. Ex".

c" ·'·' ·

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Nobre Senador Eduardo Suplicy, nós recebemos a intervenção de V. Ex" como "pela ordem" e não como
•questão de ordem•.
O art. 404 do Regimento do Senado Federal diz:
"Art. 404. A questão de ordem deve
ser objetiva, indicar o dispositivo regimental
em que se baseia, referir-se a caso concreto
relacionado com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar tese de natureza
doutrinária ou especulativa."
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~ .Portanto, V. Ex" dispõe do que assegura o art.
50 da Constituição Federal, que diz:

•Art. 50. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar Ministros ·de
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente
· · determinado, importando em crime de res, ·· · :· ponsabilidade a ausência sem justificação
adequada."
· ·
'· ·

O SR. EDUARDO SUPUCY : Só p~ra E;sclar6cer, Sr. Presidente, quero informar que, no caso, a
Mesa do Senado Federal avaliou os requerimentos
como perfeitamente cabfveis e,. assim,, admitiu-os
como adequados e os encaminhou a ámbos os Ministros. Não podem os Ministros responder à Mesa
do Senado e a e5té Senador dizendo que aqueles
requerimentos. não tratavam de questões •admissíveis de sererri perguntadas.
· · ..
•
• . Obviamente, tratavam-se de questões .,importantes·· e cabe ao Senado Federal; no .exercício de
sua atribuição, requerer informações sobre os procedimentos •. Portanto, cabe à Mesa, pelo que compreendo, insistir junto aos Ministros da SAE e da
casa Cfvil para que respondam os requerimentos,
porque a Mesa considerou a átfmissibilidade da
questão solicitada.
Só a Mesa, e não os Ministros - este é o ponto
-, é que poderia decidir sobre se era aomissível ou
não, conforme o nosso eminente jurista e professor
de Direito, Senador Josaphat Marinho, que nestas
horas sempre esclarece bem os assuntos constitucionais, estã aqui a nos lembrar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V.
Ex" estã solicitando à Mesa que ela reitere a convocação. A Mesa a reiterará e encaminhará cópia do
pronunciamento de V. Ex" aos Srs. Ministros de Estado.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço a
atenção de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretãrio em exercício, Senador Levy Dias.
São lidos os seguintes:
OF/PV/96
Brasma, 17 de julho de 1996
Senhor Presidente, ·
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os nomes dos Deputados Sérgio Guerra (titular), em

~
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·Substituição a mim, e João Colaço (suplente) como
membros da Comissão Mista destinada a apreciar e
dar parecer à Medida Provisória n° 1.483-14, de 10
de julho de 1996, do Poder Executivo, que "reduz o
Imposto de Importação para os produtos que especifica, e dá outras providências".
Atenciosamente, -Deputado Fernando Gabeira, Líder do PV.
OF/A/PSB/98/96
Brasma, 17 de julho de 1996
·Senhor Presidente,
·
~ Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os nomes dos Deputados Fernando Gabeira (titular),
em substituição ao Deputado Nilson Gibson, e ratificar a. indicação do Deputado Gervásio Oliveira (suplente), como membros da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória no
1.498-19, de 9 de julho de 1996, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras providêricias•. . . . .
.
.
·' · . . Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra,
Líder do PSB.
.. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Serão feitas as substituições e indicações solicitadas.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 77 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Continuação da discussão, ·em turno
único, do Projeto de Lei da Câmara n2 73,
de 1994 (nO 3.710/93, na Casa de origem),
que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
tendo
- anexados, nos termos do art. 374, 11,
do Regimento Interno, os Projetes de Lei da
Câmara nOs 72, de 1989; 40, de 1991; 119,
de 1992; 70 e 181, de 1993; 24, de 1995; e
Projetes de Lei do Senado n°s 159 e 323, de
1995; 6 e 14, de 1996; e
- Parecer sob n° 400, de 1996, da Comissão Especial, favorável ao Projeto, na
forma do Substitutivo que apresenta, acolhendo integralmente as Emendas n°s 2, 6,
15, 16, 17, 27, 29, 36, 41, 42, 49, 50, 51, 52,
57,58,61,62,66,67,69, 77, 78,83,90,91,
92,93,94,95,96,97,98,99, 101,102,103,
105,106,108,109,112,115,116,119,123,
124, 126, 128, 138, 142, 143, 144, 145, 146,
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. 149, 156, 158, 170, 183, 184, 188, 205, 218,
219, 220, 221 e 22'7; parcialmente, as
Emendas n"s 8, 9, 10, 13, 19, 38, 43, 47, 53,
54,56,59,63, 74, 79,82,88,104, 120,125,
127, 141, 154, 157, 162, ·163, 184, 176, 177,
180, 198, 248, 249, 251 e 256; pela-prejudicialidáde das de n•s 7> 12, 46, 70, 80, 81,
85,117, 118,134,178, 194, 195,196,199 e
231 ; pela rejeição das de n"s 1 , 3, 4, 11, 14,
18,20,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,
-::' ·: . .~ 44, 45, 48, 55, 60, 64, 65, 68, 71' 72, 73, 75,
76, 84, 86, 87, 89, 100, 107, 110,111, 113,
' :-:. :: 114;121', 122, 129, 130, 131, 132, 133, 135,
. ·~···o; 136, 137;'139, 140,147,148, 150;·151, 152,
::s- '' 153;'155, 159, 160, 161, 165, 166, 168, 169,
·~···· ··."-'171,'172', '173, 174,175, 179,181, 182:; 185,
'

-;.;··. ~. '186;·189, 190, 191,192,:193,197,200,201,
' ""; ::;:· •,::;.: 202; 203,:204~ 206;207, 208, 209~ 2'10, '211,
.:·w+:.( • 212;213, 214,215,216,217,222, 223; 224,
.o•~ 0~'''"· 225; 226i228, 229, 230, 232, 233, 234, 235,

'''236, 237;- 239; 240;'241;'242; 243,244, 245,
246, 247, 250, 252, 253, 254 e 255; e pela
.r.; c;_;-' ·o··prejtldicialidade dos·Projetris de·Lef da Câmara n"s 72, de 1989; 40, de 1991; 119, de
-;;.:; .. ·<.. 1992f70e 181; de1993;·24,de·1995;edos
2 ·'·"~ -Projetas éle Lei do Senàd6 n•s 160, de 1991;
159 e 323, de 1995; 6 e 14, de 1996.
·i'-'·J'G

.

·~

A Presidência presta os seguintes esclareci..
mentos ao Plenário:
1") o prazo de apresentação de emendas, em
se tratando de projeto de código, abriu-se perante a
Comissãó Especial criada especificamente para sua
apreciação, por vinte dias, nos termos do art. 374, I
e 11, do Regimento Interno. O referido prazo transcorreu quando do início da tramitação da matéria
nesta casa, em 19 de maio de 1994.
2°) Em virtude do início da nova Legislatura,
em obediência ao disposto no art. 118, caput, in
fine, do Regimento Interno, a Presidência, em 24 de
abril de 1995, determinou a reabertura do prazo para
oferecimento de eemndas à proposição perante a
Comissão Temporária, por mais vinte dias.
3°) Esgotados os prazos para oferecimento de
emendas perante à Comissão Temporária, foram
apresentadas 256 emendas, sendo as de n"s 5, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 167, 187 e 238, retiradas, naquela Comissão, pelos autores respectivos.
4") No dia 9 último foi lido e publicado o Parecer n• 400, de 1996, ~;ue foi distribuído aos Senhores Senadores e a entidades interessadas. A Presidência comunicou também que a matéria poderiam
ser oferecidos destaques, a requerimento de Líder,
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do Relator-Geral ou de 20 Senadores; solicitando,
ainda, o encaminhamento antecipado dos referidos
requerimentos à Mesa.
5") A matéria foi agendacta, no dia 9 úttimo,
com exclusividade, na pauta da presente sessão,
nos termos do art. 374, IX, do Regimento Interno.
Todavia, em virtude de deliberações posteriores do
f>lenário, foram incluídas, também, na Ordem do Dia
de hoje as Propostas de Emenda à Constituição n•s
22 e 23, de 1996. A Presidência, entretanto, esclarece que não haverá prejuízo na discussão da matéria,
pois poderão usar da palavra todos os Senadores
que assim o desejarem.
· 6") Durante a discussão o Relator-Geral poderá uSar da palavra sempre que achar necessário.
(art. 374, X, RISF). ·
Transcorre hoje, portanto, o segundo dia útil de
díscussão;
Em discussão o projeto, as emendas e o substitutivo; em turno único. ·
!.<- -Concedo' a palavra ao nobre Senador Romeu·
Turna
· · V; Ex" dispõé de dez minutos para o seu pronunciamento.
,•,~'

• c.t

• • -

· O SR. ROMEU TOMA (PSL-SP. Para iliscti\ir.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, discute-se aqui um dos mais importan-

tes projetos de código das últimãs legislaturas, o Código Nacional de Trânsito.
Eu não poderia, como policial - militei na área
por mais de 40 anos -, deixar de manifestar-me a
respeito do trabalho de fôlego que foi feito pela Comissão Especial. Tanto o seu Presidente, como o
seu Relator fizeram um trabalho exaustivo, buscando informações e pareceres, em audiências públicas, dos mais eminentes juristas do País.
E dou como exemplo uma das emendas que
apresentei, que recebeu o n• 253. O Sr. Relator dizia
que das 119 emendas apresentadas posteriormente
à reabertura do prazo, ela era a: única emenda ao
capítulo XIX, "Dos Crimes Praticados no Trânsito".
A emenda apenas indicava a manutenção da Polícia
Judiciária na apreciação de contravenção ou delitos
prescritos nesse Código.
Qual não foi a minha alegria ao verilicar, no estudo apresentado em várias passagens, na parte criminal do Código, que se inserem figuras novas,
como o delito de "racha" e outros tantos que têm afligido a sociedade brasileira. Inserida em um projeto
de lei meu também, que determinava incursos nas
penas do tipo criminal doloso o agente de crime cometido mediante uso de veículos automotoras, nas
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condições indicadas ou em áreas proibidas pelas autoridades competentes, dando outras providências.
É incontestável, nos tempos modernos, a necessidade de uma legislação mais rigorosa na repressão dos delitos de trânsito. O crime de trânsito é
uni crime da civilização e do progresso, cujas conseqüências são danosas, causando lesão efetiva, redundando no chamado "crime de dano", caracterizado por lesão corporal ou morte de outrem.
·· ~· O delito de trânsito pode também· conduzir a
uma potencialidade de· lesão a outrem, Caracterizando o crime de perigo. ·
...,, O· Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte? · · .
·• · •·'• ·· '·
,," O SR. ROMEU TUMA- COm muito prazer, nobre Senador•• · .l · : .· ·, · · ·
.. • • ' -~~ ·
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romeu
Tuma, preciso dar um depoimento sobre a atuação
de v, Ex" nesse problema de trânsito, de delito de
trânsito. Refiro-me. a uma estatística·· que V. Ex",
sempre· preocupado; quando eu estava no Ministério
da· Justiça; ofereceu a todos ali, nurri momento de
estudo muito sério. Verifico que, anos depois, temos
um Código de Trânsito e, sem dúvida nenhuma, V.
Ex" foi um dos primeiros neste País a encarar o assunto com seriedade. Lembro-me das sugestões de
V. Ex" até para a criação de Varas de Trânsito, a fim
de que esses inquéritos não se~eerpetuassem. No
momento em que V. Ex' discute o novo Código de
Trânsito, dou este depoimento e parabenizo V. Ex",
ressaltando o que já fez no passado.
. · O SR. ROMEU TUMA - Obrigado, Senador
Bernardo Cabral.
· ' · ·•
Sou testemunha de que V. Ex', quando Ministro da Justiça, tomou algumas medidas importantes,
através do Contran e do Denatran, para a segurança
no trânsito.
Lembro-me de algo simples que ocorreu: V.
Ex' acatou a sugestão do seu diretor e proibiu a película nos vidros, porque poderia dificultar a visão do
motorista e a identificação do condutor do veículo
pelas autoridades de trânsito ou por alguém em circulação.
Outros fatos relevantes: operações de proteção
com interligação entre os Estados, para evitar furto e
roubo de cargas nas estradas; e, principalmente, a
tentativa de valorização do Renavan, que é de uma
importância vital, verificada no Código, na parte destinada ao registro de veículos.

FIZ um projeto, já relatado pelo Senador José
Fogaça, que institui o Registro de Veículos Automotores e que está em discussão. O grande problema
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·-é o investimento financeiro para que realmente o
Renavan realize o seu papel de controlador dos veículos automotores em nosso País.
Pretendemos, com o nosso projeto - e acredito
esta seja também a idéia dos integrantes da Comissão Especial -, estabelecer a "vida' do veículo: sua
certidão de nascimento e a sua certidão de 'morte',
por inviabilidade do seu uso, pela sua destruição
através de acidentes, ou por velhice, para que não
mais sirva de dublê para a legalização de veículos
furtados e roubados.
Sr. Presidente, apesar de o tempo ser curto, eu
gostaria de destacar também a importância da definição de competência dos poderes federal, estadual
e municipal.
' '- · Ontem, o Senador Epitacio Cafeteira levantou
um problema que, meu ver, é sério: a possibilidade
de cobrança de multas. O município poderá legislar
sobre o problema de trânsito, o que é realmente de
sua competência, principalmente a circulação, porque ele cuida do sistema viário municipal.
Então, já se discute a idéia da instituição, além
do Registro Nacional de Propriedade, de uma Central de Multas, para impedir que os municípios sejam
prejudicados quando as multas recaírem sobre veículos de outros municípios ou de outros Estados. A
idéia é a criação de uma câmara de compensação
de multas, e que o Renavan possa controlar e impedir o licenciamento do veículo quando houver multa
em qualquer lugar do território nacional:
Creio que este debate é importante. Amanhã,
já teremos praticamente esgotado o tempo das discussões. Acredito que alguns Senadores estejam
estudando outros temas, mas eu não poderia encerrar este pronunciamento sem cumprimentar, mais
uma vez, os Senadores que participaram dessa Comissão, que buscaram o auxmo dos maiores juristas
do País, além de juízes, delegados e promotores
que militam nas áreas criminais, através de decisões
judiciais, com o objetivo de aprimorar o Código no
que ·diz respeitO aos crimes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

a

Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Renan Calheiros, 2Q Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias. 3° Secretário.

O SR. GERSON CAMATA • Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gerson Camata para discutir.
V. Ex' dispõe de dez minutos.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB·ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, acompanhamos os trabalhos
que se desenvolveram na Comissão Especial que
analisou o projeto do novo Código de Trânsito. E,
diante de alguns questionamentos que foram levantados na discussão do projeto, na tarde de ontem,
não tomo a defesa nem do Relator Gilberto Miranda,
nem do Presidente Francelino Pereira, em relação.
aos esclarecimentos que pretendem prestar diante
do trabalho que foi realizado.
O que se fez naquela Comissão, com muito
cuidado, com muita atenção? Todas as entidades
representativas da União, dos Estados e dos Municípios, governamentais e não-governamentais, interessadas em debater problemas de trânsito, foram
ouvidas à exaustão. Levaram suas sugestões, seus
anteprojetos e. suas idéias. No final, chegou-se a
esse substitutivo, da lavra do Senador Gilberto Miranda
....
·-.····.·
Talvez alguém possa dizer que ele é um pouco
extenso. O Presidente da Comissão, Senador Francelina Pereira, disse oirtem que o aluai Código é pequeno, cheio de regulamentações laterais, editadas
ora pelo Contran, ora pelo Ministério da Justiça, ora
pelos Detrans estaduais. O novo, não, pois pretende
ser mais amplo e, creio, mais duradouro.
Se observanmos, notaremClS- o cuidado com
que foi feito. Na verdade, trata-se de um Código
destinado àqueles que usam o veículo de maneira
adequada e que têm medo daqueles que o usam
mal. Ou seja, os que usam o veículo eom cuidado,
com atenção, como meio de transporte e, às vezes,
de lazer, que o usam sempre preocupados em preservar a vida alheia vão considerá-lo excelente, verão que preenche a necessidade que tem o Brasil de
estabelecer regras mais consistentes para os seus
motoristas. Entretanto, os descuidados, os que dirigem embriagados, os que não se preocupam com a
manutenção dos seus veículos não vão gostar do
novo Código...
Trata-se, acima de tudo, de um Código destinado a preservar a vida: do transeunte, do pedestre
e daquele que dirige o carro, que é passageiro ou
que está transitando nas estradas, nas ruas e nas
avenidas do Brasil.
Através da leitura do novo Código, observei uma
outra caracterfstica: ele envolve todos os segmentos
da sociedade em busca da segurança que 9 trânsito
precisa transmitir tanto àqueles que usam os veículos
como àqueles que são obrigados a lidar com eles,
seja na condição de pedestres ou de motoristas.
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Um outro aspecto - no meu entender, importante - acentuado pelo novo Código é a educação para
o trânsito. Desde o início, na escola, na rua, onde
estiver, o cidadão é convidado a receber orientação
de como usar um veículo, a fim de que, ao fazê-lo,
tanto nas ruas como na condição de pedestre, saiba
respeitar a sua segurança e a do próximo; saiba respeitar a sua vida e a do próximo.
As muitas serão ma:is pesadas? Serão. Os motoristas relapsos poderão perder suas carteiras? Poderão. Os motoristas não cuidadosos poderão perder as carteiras e ser obrigados a fazer novos exames de motorista? Poderão. Mas, em conseqüência,
os motoristas serão mais cuidadosos quando usarem o veículo, e os pedestres terão mais segurança,
porque sabem que os motoristas estarão mais atentos e dirigirão com maior cuidado•.
•
Há, entretanto, um ponto que, a meu ver, deve
ser registrado, principalmente diante das crfticas que
foram feitas ontem. Foi dito que os municípios estariam excluídos do processo do trânsito. Não é verdade. Nunca, na história dos códigos de trãnsitos brasileiros, os municípios tiveram tanta participação e
tanta força. Se observanmos o art. 21 do Código de
Trãnsito, veremos que dispõe o seguinte:
"Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, no âm- bito da sua circunscrição".
Ainda neste artigo são listados mais de dez
pontos segundo os quais os Municípios, os Estados,
a União e o DiStrito Federal são soberanos em relação à maneira de gerir o trãnsito das suas cidades,
de gerir a poluição que os automóveis possam causar. Além disso, podem vistoriar veículos quanto às
nonmas técnicas e quanto à emissão de poluentes.
Podem ainda promover e participar de projetes de
educação, podem fiscalizar o cumprimento da noiTna
contida no art. 96, podem arrecadar muitas e valores
provenientes de estadia e remoção do veículo. Quer
dizer, o município passa a ser praticamente autônomo, em concorrência - não em oposição - à autoridade federal e à autoridade estadual.
Reclamou~se ontem também contra o fato de
que, oom o novo Código - atualmente é assim - os
municípios não poderão emplacar veículos. Ora,
hoje em dia, para os 27 Estados, temos um Contran
nacional e, agora, o Renavam - Registro Nacional de
Veículos Automotores. Um automóvel não é do Município de lbiraçu, ou do Município de Colatina; é
procedente da Unidade da Federação que se chama
Estado do Espírito Santo. No Estado do Espírito
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Santo, aí sim, é li~nciado em um ou otrtro muniérpio. O controle é mais fácil entre as Unidades da Federação. Um carro. é emplacado em Goiás, por
exemplo. No momento em que isso acontece, o
computador do Renavam passa a ter as características daquele carro, dados sobre seu emplacamento,
maneiras para localiZá-lo. Agora, imaginem como
seria complicado se o emplacamento fosse feito pelo
município - no Brasil há cinco mil! Imaginem se cada
um determinasse uma cor diferente para a placa do
veículo. E como se daria a catalogação de todos os
· automóveis em um arquivo central? Isso se dará
com certeza com a implantação do novo Código que
inibirá de maneira séria e profunda o roubo, o desvio
de veículos em território brasfieiro.
'r· Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, evidentemente, se votarmos hoje " acredito que é prudente
-;"poderíamos proceder ao··segundo turno no próximo dia 25. Por quê? Porque o Brasil precisa dessa
lei há mais de dez anos. O nosso Código está atrasado. As pessoas, que estão morrendo nas estradas
e ruas, pedem que haja uma lei mais modema e
· mais· rigorosa; urna 'lei que possa coibir os crimes
contra a vida humana no trânsito: · · · ·, · ·
· ·· Pois bem, tenho certeza de que este é o desejÓ do Sr. Presidente do Senado, das Lideranças, do
Presidente da Comissão Especia~ Senador Francelina Pereira; do Sem;tdor Gilbertq.Miranda, que é autor do substitutivo: votar hoje. É claro que uma ou
outra emenda, no prazo que se há de decorrer entre
este e o segundo turno, haverá de ser apresentada,
pois nada é absolutamente perfeito. Mas em relação
às emendas que vierem, acredito que tanto o Relator Gnberto Miranda, que fez um excelente trabalho,
quanto o Presidente da Comissão Especi~ F'iãilcelino Pereira, na base do diálogo, tentando melhorar
a legislação, haverão de acolhê-las. Dessa forma, o
Código ora em discussão tomar-se-á cada vez melhor, inclusive melhor até do que está hoje, embora
eu e todas as autoridades brasileiras ligadas ao trânsito o consideremos quase perfeito.
Temos o compromisso não s6 de elaborar um
Código melhor do que o atual, não s6 de elaborar
um Código que represente a opinião da níaioria dos
que entendem de trânsito no Brasil - entidades governamentais e não-governamentais -, mas, acima de
tudo, de votá-lo rápida e urgentemente para que o Brasn não continue perdendo tanto em sua economia e
tanto em vidas humanas. Precisamos de urna lei um
pouco mais dura, que coíba tantos e tantos crimes praticados pelos que dirigem automóveis nas ruas e nas
estradas brasileiras de maneira irresponsáveL
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·O SR. PREsiDENTE (Levy Dias) - Continuando a discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 73,
de 1994, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
concedo a palavra ao Presidente·da Comissão Especial, Senador Francelino Pereira. S. Ex" dispõe de
10 minutos.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso que
estamos plenamente satisfeitos com os entendimentos que estão sendo alimentados aqui no plenário,
sgbretudo mediante a atuação das Lideranças Partidárias no sentido de que se conclua hoje o primeiro
turno de votação do Projeto do Código de Trânsito
Brasileiro.
. . Se isso ocorrer - é o que esperamos - teremos
mais tempo para realizar a sessão prevista para o
dia 25, em turno suplementar, quando serão apresentados os destaques e, com certeza, numerosas
emendas. Certamente nessa oportunidade haverá
um debate bastante intenso, urna grande discussão,
que nos levará depois à votação final.
Não quero terminar a discussão do dia de hoje
sem fazer alusão às possíveis criticas a respeito do
Código, no que tange à municipalização da política
de trânsito; Por isso mesmo, desenhei algumas observações, que desejo levar ao conhecimento da
Casa, exatamente para esclarecer ainda mais o assunto. Leio:
•o trânsito brasileiro apresenta números alarmantes. São aproximadamente 50 mil mortos e 350
mil feridos a cada ano. Segundo o Ministério dos
Transportes, esses acidentes produzem um prejuízo
ao País de R$4 bilhões a cada ano, se somarmos os
danos aos veículos, os custos hospitalares e as perdas de horas de trabalho.
Como transformar esse quadro?
Em primeiro lugar,· comprometendo a todos,
desde o cidadão mais simples, as empresas e, principalmente, os três níveis de Governo.
A proposta aprovada na Comissão Temporária
busca exatamente esse comprometimento. Para os .
Governos Federal, Estadual e Municipal existem responsabilidades específicas para cada um dos niveis
de governo, especialmente para esfe último.
Caberá ao município um papel fundamental na
nova estrutura administrativa do trânsito proposta no
novo Código.
Diferentemente do Código em vigor, o novo
prevê que o município passa a:
a) ser reconhecido como integrante do Sistema
Nacional de Trânsito. (art.7, inciso IV);
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b) ter assento no Conselho Nacional de T rânsito - Contran (art 1O, inciso V)
c) ter assento no Conselho Estadual de Trânsito - Cetran (art 15, incisos IV e V)
d) poder, entre outras coisas:
1 - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicaras penalidades'de advertência por escrito e multas e
as medidas administrativas cabíveis, nótificando os lnfratores e anecadando as multas que aplicar,
2 - planejar, projetar, regulamentar e operar o
trânsito;
3 - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas ruas;
· .. • · 4 - integrar-se a outros órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de muRas impostas ·na área de
sua competência.· .
·. '· Quanto à impossibilidade de cobrar as multas
emitidas pelos órgãos municipais é preciso observar
"·' ,...._
o disposto no art 130, § 2":
·'""'·. Q.veículo somente será considerado licenciado
estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais.
Cabe observar, todavia, que poderia ser inserido um dispositivo obrigando os Governos Estaduais
a fornecer, anualmente, o cadastro de veículos aos
órgãos e entidades municipais, para que esses possam identificar o proprietário do~yeículo, bem corno
seu endereço, para o envio da notificação e muRa."
Sr. Presidente, era essa a observação que eu
gostaria de fazer neste debate, na expectativa de, se
necessário, apresentarmos emenda, correspondente
ao exposto no final destas palavras, na sessão do
turno suplementar, no dia 25.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Continua a
matéria em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Serra.

·:ainda não tivermos promulgado este,
de 36
anos.
Instituído em 1966, quando a população rural
ainda era bem maior do que a população urbana,
quando a frota nacional de veículos era pequena e a
indústria automobilística incipiente, ele é o reflexo desse quadro: uttrapassado e totalmente inadequado,
principalmente no que tange ao trânsito das cidades.
Excluídos do atual Código estão os municípios.
Por incrível que pareça, os municípios brasileiros
não constituem ponto de referência no aluai Código
de Trânstto. Eles, de fato, não têm maiores atribuições legais no que se refere a um problema que é
hoje, talvez, o mais comum entre todas as cidades
brasileiras.
Na verdade; a atuação mais efetiva dos municípios tem sido baseada em convênios com os Governos Estaduais, convênios ·esses prejudicados
quando há rivalidades políticas e, por vezes, inclusive, questionados na Justiça, como, aliás, está acontecendo agora em São·Paulo, onde o .Tribunal de
Justiça tomou detenninadas decisões que impedem o
município, por exemplo, de cobrar muitas, o que pode
trazer um verdadeiro caos ao trânsito da cidade.
O projeto. do novo Código de Trânsito corrige
essa lacuna e passa a atribuir a função da fiscalização fundamental do trânsito das cidades à competência municipal.
Portanto, os municípios, além de sinalizar e
operar as vias, estudar e prevenir acidentes e promover a educação para o trânsito, serão, daqui em
diante, os responsáveis também pela fiscalização,
assumindo por inteiro a gestão do trânsito urbano.
Esta é, sem dúvida, a principal contribuição
deste projeto, que espero possa se transformar em
lei. Não tenho dúvida de que o aprovaremos no turno suplementàr -e de que a Câmara dos Deputados
acolherá a proposta do Senado, uma vez que ela
aperfeiçoa a da própria Câmara. ·

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.F~r. Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores; queró me congratular com a relataria
deste projeto, na pessoa do Senador Gilberto Miranda, e com a Comissão que tratou doTema, pelo relatório apresentado e pelo substitutivo feito ao projeto
proveniente da Câmara dos Deputados.

Retirado esse ônus da fiscalização dos Estados, a administração estadual poderá se concentrar
naquilo que realmente lhe cabe: esforços na área da
habilitação, conduta de motoristas, registro e condições de segurança dos veículos, competências que
peiÍ'nanecerão na esfera dOs Govei'Tlos Estaduais.

Efetivamente, o projeto do Senado avança na
direção de uin Código Nacional de Trânsito mais
completo, mais abrangente e, inclusive, mais descentralizador.
Não é demais lembrar que o atual Código -completará, no próximo dia 21 de setembro, se até lá

-- Inclusive, deve-se registrar o aumento das exigências de formação por parte dos candidatos a motorista, o que me parece positivo, e as inspeções regulares de segurança e controle da emissão de po- luentes e ruídos.
Além do cinto de segurança, o air-bag será _
equipamento obrigatório, bem como um dispositivo
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que permitirá a identificação automática dos veículos. •
Esse dispositivo é éSpecialmente importante, seja no
caso de multas, no controle de freqüência de veículos,
corno no que se refere à procura de veículos roubados.
Há aperfeiçoamentos ainda importantes no que
se refere à Educação para o TrânsRo, inclusive com
a introdução de capítulos referentes aos pedestres,
aos direitos dos cidadãos e das crianças.
Prevê-se, inclusive, um envolvimento da sociedade, mediante a participação no Contran - Conselho Nacional de Trânsito - e nos Conselhos Estaduais de Tránsito, de entidades não-governamentais
que têrn. relação com o trânsRo. E em cada Junta
Administrativa de Recursos de lnfrações. haverá·
também um representante da comunidade. · · ' · ·
·; O capítulo dos Crimes de Trânsito, apesar de
toda polémica que vem gerando, de alguma _maneira
soma-se aos esforços que buscam dar fim à tradicional impunidade que prevalece no Brasil no caso de
infrações e de cril}le.
·
...
Atropelar e malar dará uma condenação de dois
a cinco anos de prisão, tempo que poderá ser aumentado. de um terço à metade se o atropelamento se der
sobre faixa de pedastres, se o atropelador não der socorro à vítima ou, ainda, se não for habilitado.
. · OUtras infrações passarão a ser .consideradas
crimes, como, por exemplo, apostas de corridas de
automóveis, os chamados "rachas", que tantas vítimas fazem nos grandes centros urbanos.
Sr. Presidente, reitero aqui o aspecto do maior
papel e da maior autonomia dada aos municípios no
caso do trãnsRo.
..
· Inclusive, no meu entendimento, há questões
que ainda precisam ser retificadas, o que poderemos fazer no segundo turno suplementar.
Por exemplo: para que os municípios exerçam
adequadamente a sua função de fiscalização é preciso que estejam de posse dos cadastros, que só
podem ser fornecidos pelos Detrans estaduais, mas
não há obrigatoriedade desse fornecimento. No meu
entendimento, a lei deveria contemplar a obrigatoriedade do fornecimento dos cadastros.
Do mesmo modo, não vejo razão para que
numa lei nacional sejam fixados os montantes das
multas. A fixação da gravidade - se a infração é leve,
se é grave, se é gravfssima - e se a muRa deve ser
deste ou daquele montante é uma atribuição que deveria ser deixada para os municípios, naturalmente,
dentro de normas gerais para o conjunto do País.
Esses são aspectos menores, embora significativos, dentro de um projeto que considero, fundamentalmente, posttivo.
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. . . O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, concedo a palavra ao Relator-Geral, o nobre Senador Gilberto Miranda ..
. · O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
trago o meu agradecimento ao Senador Francelina
Pereira e a todos os membros da Comissão ·que fiabalharam, discutiram, viajaram e colheram todos os
su6sídios necessários a que se fizesse um substitutivo, dando condições e todo o tempo preciso à Relataria pera maior análise•.. ·
'.: •:·Também agradeço a.todos aqueles Srs: &ma-·
dores que ,jáo. apresentaram emendas, muitas das
quais acolhemos; quanto às outras, infelizmente não
foi possível: Espero que outras emendas venham a
ser apresentadas até o segundo turno da votação
em plenário, para que possamos anaiisá-las.na Comissão e- discuti-las. na próxima sessao de votação·
neste plenário.·:: ,,. .: ,, :"• · '· · ·< • • · - '• · "Gostaria também de agradecer aos Senadores
Romeu Tuma e Gerson Camata · .
Senador José Serra, queria dizer a V. Ex" que,
se não definirmos em lei os valores das multas, poderemos correr o risco de ter no Brasil quatro ou cinco mil municípios com multas completamente diferentes umas das outras. Se a multa não estiver definida em lei, será imJ)ossível cobrá-la.
O Sr. José Serra - Senador Gilberto Miranua,
nesse caso, então, que se fixem tetos, de acordo
com legislações estaduais, mas que sejam tetos que
possam ser uHrapassados em determinados municípios. Dou um exemplo a V. Ex". A circulação de caminhões, em óeterminados horários, num município"
pequeno, pode ser irrelevante ou até desejável; num
município grande, é uma infração muito grave. No
entanto, na prática, está considerada no projeto
como infração leve. É leve em alguns casos, em outros será até uma bênção e em outros pode ser um
problema grave. Creio que V. Ex• atentou para o fato
de que ressaltei os méritos descentralizadores do
projeto, que, se1]1 a menor dúvida, são muito importantes. Mas ainda persiste no Brasil um vício centralizador que ignora diferenças de tamanho, de desenvoMmento e que, ao mesmo tempo, limita a liberdade e a própria possibilidade de os eleitores das comunidades locais decidirem. Se um prefeito decidir
elevar uma multa exageradamente, isso terá um preço político, do ponto de vista da sua administração.
Penso que realmente se deveria ousar nessa maté-
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ria além do que já se ousou, pelo menos no que se
refere a esse aspecto. Aliás, a propósito de caminhões, creio que uma outra correção que poderia
ser feita na segunda etapa seria precisamente a de
considerar a circulação de caminhões erri horários
ou em regiões proibidas como faHa grave, e não
como leve, da mesma maneira que está caracterizada no projeto. Possivelmente a intenção dO relator e
da sua assessoria foi considerar sob a ótíca de municípios, onde a circulação não tem a maior importância
Mas, de falo, em alguns outros, como V. Ex" sabe, nas
grandes cidades - Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São
Paulo , tem uma importância murro grande.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador José
Serra, o ideal, sem dúvida, dado o tamanho do País,
seria que tivéssemos códigos estaduais. Isso seria o
ideal, porque não teríamos um código igual para São
Paulo, para .o Acre, para Roraima ou para o próprio
Amazonas, onde a maior parte da circulação é feita
em embarcações por via fluvial. Então, seria interes- ·
sante, realmente, termos códigos estaduais. A.· falta·
disso é que toma muito difícil a criação de um código estadual. Rca murro difícil, efetivamente; que façamos uma lei que satisfaça, que resolva, que atinja
de iorrna homogénea a todos os municípios. ...
Tenho certeza de que V. Ex", com sua assessoria, poderá apresentar emenda, e estaremos dispostos - podemos trocar idéias ;..? aperfeiçoar mais
ainda para tentarmos chegar a um consenso para a
votação ainda ao final desta convocação extraordinária ou no começo de agosto. Tenho certeza de
que poderemos contar com o brilhantismo de V. Ex"
para tentar melhorar esse código.
Gostaria, Sr.- Presidente, S~ e Srs. Senadores, de fazer alguns comentários com relação à parte criminal de um modo geral.
Hoje, mais do que nunca, não há quem duvide
da imperiosidade da intervenção legislativa no domínio dos delitos de trânsito; necessidade essa - e é
importante tê-la na conta devida -, que, como visto,
já se fazia sentir quase que contemporaneamente à
própria edição; em 1966, do vigente Código Nacional de Trânsito, muito antes, portanto, que qualquer
cogitação de sua reforma.
Em exposição aos Senadores integrantes da
Comissão Especial Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei da Câmara n°118 que "institui o
Código Civil", o Ministro Moreira Alves, decano do
Supremo Tribunal Federal, afirmou:
De um acordo geral, quando se trata
de técnica jurídica, há discussões imensas,
o que faz com que encontremos, sobre uma
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mesma questão, três, quatro ou cinco autores, até de renome, sustentando pontos 'contrários. É um problema de tomada de posições. Pode-se, inclusive, optar por uma posição que não seja a melhor, más que sefa a
. . • . mais conveniente; é um problema de nature. · . za política. Código não é livro de teoria, de
técnica. É tomada de posiÇão
natureza
política, tendo em vista a melhor conveniên. cia para o País naquele momento.

-de

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a partir
desse diálogo, a· relataria, com toda a colaboração
da assessoria, resolveu redigir o XIX capaulo desse
Código de Trânsito:
- .
.
.
'
'
.
.
., . o
Justificadas as principais posições as- . . sumidas no Capítulo XIX do Substitutivo, a
: ·- ·• Relatoria não pode dar por concluída a sua
" .. - •missão Sem o registro de que comunga da
advertência de Heleno Cláudio Fragoso e.
:. ·c •.:: Acçioly filho:..
'>.
. ,,

._. ·

· ·· · É inteiramente ilusório supor que se·
pode resolver o problema dos acidentes do
trânsito através da intimidação penal. A represSiio através aa pena ciimlmil é a!lenas
~ ·'· - um · dos elementos de controle, e seguramente não é o mais importante. O policiamento ostensivo impede mais acidentes que
qualquer norma penal.

:·-.:

Se a segurança do trânsito exige mais
engenharia do que Direito Penal, não pode
dispensar eficaz aparato repressivo, que assegure a observâncía dé leis e regulanien:
tos, bem_como extenso programa de educação. (Relatório citado, pág. 12)
-

É preciso, pois, ressaltar que a descrição de ilícitos penais não vai resolver os
problemas de tráfego, que o Direito Penal
não é panacéia para os desvios de conduta
do homem.
Rca, pois, bem claro que a simples
promoção da intração, da categoria do administrativo para o penal, não vai pôr fim ao
alude de acidentes de tráfego.
Eis pof que insiste nesse passo a ciia:ção de ilícitos penais, relativos aõ tráfego de
veículos, e a instituição de aparelhamento e
processos especiais para julgá-los, só por si,
não resolvem nem abrahdam o anguStioso
_ problema da onda cresceóle de acidentes de
trânsito. (Publicação citada, págs. 10, 12 e 14).
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O Senado Federal, com os subsídios ora apr&sentados, tem condições de decidir o que entender
melhor para o País.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, espero
que até a próxima semana, depois de receber todas
as emendas, venhamos a discutir o assunto na comissão. Espero que haja tempo suficiente de discutirmos com cada um dos que apresentarem as suas
emendas para que possamos discuti-las e votá-las
em Plenário.
· O Sr. Elcio Alvares - Permite-me
Ex" um
aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Concedo o
aparte a V. Ex".
_, O Sr. Elcio"AJvares :·senador GilbertÓ Mi~n;
da, estamos praticamente no primeiro turno de votação dessa matéria_ referente ao Código Nacional de
Trânsito. Logicamente, é dever dos seus colegas,
admiradores. e amigos, fazer um. registro que. considero fundarriental. Houve .um desvelo muito grande
de sua parte: Faço urna referência· especial ao
nador Francelina Pereira. Sei que S. Ex" está muito
preocupado e sitbe da importância deSSa. ffiàtéria,
que, inclusive, mereceu ser incluída na convocação
extràordinária do Congresso . Nacional. · PallO)ce-me
que o dia· de hoje, além de tudo, é propicio para
registro. Até certo ponto, houve uma crítica fundada
e razoável da mídia brasileira, RS sentido de que o
Senado da República não tinha dado a resposta necessária à convocação extraordinária. Senador Gilberto Miranda e eminentes colegas, acredito sinceramente que o Senado está iniciando um dos momentos mais proveitosos da sua atividade e que, até
o dia 25 do corrente - portanto, dentro da convocação extraordinária-, dará resposta a todas as matérias. Ontem, o colegiado de líderes, com a presença
dos líderes que dão sustentação ao Governo, entendeu também de requerer urgência para todas as outras matérias que, de uma forma ou de outra, não foram apreciadas na comissão, conforme o foi o Código Nacional de Trânsito. É uma demonstração cabal
e insofismável de que os Senadores realmente estão conscientes de sua responsabilidade nesta convocação extraordinária. Portanto, quero homenagear
V. Ex" como relator, ao Senador Francelina Pereira
e a todos os demais membros da comissão, pelo trabalho que está vindo a lume, logicamente sujeito a
emendas e ao debate para o segundo turno, mas
agora caracterizando outro ponto de vista que quero
ressaltar também. Tivemos entendimento com os líderes, e faço referência especial aos líderes de oposição, principalmente ao líder do PT, Senador José

v:
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. _Eduardo Outra, e todos concordaram em que essa
votação em primeiro turno fosse feita sem nenhum
destaque, para que pudéssemos ter, depois, na jornada subseqüente, a apreciação de todas as emendas. Portanto, hoje, aqui, viVemos um rnomentb excepcional: está sendo dado a lume o Código Nacional de Trânsito. Os Senadores da República, independentemente de partido, marcam uma posição e,
por outro lado, também começamos a ter a convicção já alardeada de que esta convocação extraordinária foi uma das mais oportunas e proveitosas em
favor dos trabalhos legislativos. Recebam V. Ex" e o
Senador .F.mncelino_ Pereira, em nome de todos os
integrantes da comissão os nossos cumprimentos e
a satistação de ver que hoje !J Senado começa a votar uma matéria da mais aHa relevância, que é o Có-ãigo Nacional de Trânsito;
.·; ~ O. SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o
ai>arte de v~ Ex". .
·
- O _Senado está de parabéns, conseguindo, no
recesso, votar efetivamente um código que foi elaborado há mais de trinta anos e que entrou em vigor há
trinta anos. Conseguimos, com a colaboração de todos, atualizá-lo, descentralizá-lo e apreciar efetivamente uma- matéria penal. Tenho certeza de que
este Senado ousará votar e aprovar este novo capítulo do Código de Trânsito Brasileiro, o Capítulo XIX,
que abrange matéria do-Código de Processo Penal.
E, com a criação do Tribunal de Pequenas Causas,
cuja lei foi sancionada ano pasSado pelo Senhor
Presidente da República, teremos maior rapidez no
julgamentodo_s -crimes de trânsito e acabando com
as impunidades nesta área.
O Sr. Romeu Tuma - Concede-me V. Ex" um
aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Com muito prazer, nobre Senador Romeu Tuma
O Sr. Romeu Tuma - Senador Gilberto Miranda, gostaria de acrescentar que V. Ex" e o Presidente da Comissão Especial, Senador Francelino Pereira, lévaram à discussão daquela comissão assuntos
realmente importantes, que precederam à elaboração do substitutivo. Destacaria aqui um dos depoimentos que trata das penas attemativas. Há casos
em que os juízes não conseguem condenar alguém
por seis meses, concedendo a pessoa imediatamente o sursis, com isso, a pena praticamente inexiste.
Ainda mais: a prescrição de 30% á 40% dos processos em andamento ocorre por !afia de condenação,
porque o juiz sente-se penalizado por não ter como
aplicar uma pena alternativa. Ressalte-se também o
reconhecimento da culpa temerária, admitida em có-
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digos de outros pafses, no caso do racha. Com muita alegria, cumprimento V. Ex" por ter trazido tantas
lições daquilo que precedeu à elaboração do substitutivo.
O. SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o
..
aparte de V. Ex".
O Sr. Eduardo Suplicy ·- Permne:me V. Ex"
um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Com muito
prazer. ·
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Gilberto Miranda considero que o exame desta· matéria tão
complexa de fato envolveu um aperfeiçoamento do
assunto por parte de V. Ex" e da comissão, presidida
pelo Senador Francelina Pereira. Houve, inclusive, a
oitiva de técnicos na área· de _trânsito;· de pessoas
que participaram da administração da Prefeita Luiza
Erundina e do Prefeito Patrus· Anarlias; entre os
quais, o Sr. Allton Brasiliense, que esteve presente
aos debates da Comissão Especial do Senado; de
várias outras organizaÇões; e de representantes· dos
diversos Detrans, que ainda estão a fornecer subsfdios para o Senado Federal. O substitutivo de Ex"
opta corretamente por não nomear órgão do Poder
Executivo, encarregado de gerir o sistema nacional
de trânsito, tendo em vista a competência constitu"
cional do Presidente da República para dispor sobre
a matéria. Limita-se a manter o Cefltran, previsto no
projeto original, com funções normativas. Havia divergência sobre as atribuições dos Estados, Distrito
Federal e Municípios quarrto à competência para
executar a fiscalização do trânsito, ma:s a questão
está bem distribuída nos arts. 22, 23 e 24, resguardando-se o interesse de municípios que já pbssuem
uma boa estrutura de fiscalização. O art. 62 do projeto tolera o limite de velocidade em 11 Okmlh para
automóveis e caminhonetas em rodovias. O Código
Nacional de Trânsito é lei de âmbito nacional, e não
apenas federal; aplica-se, portanto, às rodovias federais, como as auto-estradas do Dersa, São-Paulo,
que comportam a velocidade permnida. No Capítulo
"Das lnfrações Penais- Crimes do Trânsito", o Código eleva as penas do homicfdio culposo em relação
ao disposto no art. 121 do Código Penal, mas não
admite o chamado dolo eventual, que transformaria
as infrações C:o!TI morte ocorridas em rachas, por
exemplo, em crimes sujeitos ao Tribunal de Júri,
considerados homrcídio doloso. Trata-se de matéria
controversa, vacilando a doutrina. Por exemplo, V.
Ex" cita Heleno Fragoso, que é contrário à tese.
Mas, já é um primeiro e importante passo agravar a
pena do homicídio culposo. A Lei n• 9.099, de 1995,
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dos Juizados Especiais, dispõe no sentido de minorar as penas restritivas de liberdade ou mesmo
substituí-las nos casos de crimes de tmnsito. Devemos impulsionar as penas alternativas no Brasil,
pois é algo que merece o exame do Poder Judiciário e. do CongreSso Nacional. Conversei com v.
Ex• a respeito da dúvida sobre o art. 334 e submeterei à sua apreciação proposição de emenda,
para a votação suplementar, no sentido de que o
Contran regulamentará, dentro de 180 dias da vigência destalei, o trânsito de. veículos, atualmente
em circulação, que- tenham dimensões e peso excedentes àqueles fixados nos arts. 100 e 101, definindo os requisitos de segurança e garantindo o
direito adquirido de seus proprietários até o suca~
teamento do vefculo. Neste formato, co~siderar
se-iam os veículos construídos e comercializados
com dimensões e·pesos em desconformidade com
a lei, que foram adquiridos por pessoas físicas ou
jurídicas, que acreditaram ter validade perene· as
autorizações_ especiais de trânsito expedidas pelos
Detrans; Dentre .os veíeulos em desacordo estão
incluídos tanto ônibus quaritq caminhões. 'Muitos
vefculos produzidos com as mesmas características, excesso de peso e dimensões, estão sendo
utilizados para o transporte de cargas, com baús
fechados, ou carrocerias simples de caminhões.
Poderia a lei, para ser justa, abranger as duas
hipóteses. Obviamente V. Ex• terá, como relator,
a oportunidade de examinar melhor essa matéria
por ocasião do turno suplementar. Feitas éstas
considerações, manifestamo-nos pela aprovação
da matéria na forma do substitutivo, ressalvados
destaques ou emendas que possam ser consideradas necessárias por ocasião do turno suplementar.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador
Eduardo Suplicy, agradeço o seu aparte. Te rei o
imenso prazer em analisar a emenda na parte em
que V. Ex" destaca. Também sobre os caminhões,
creio que eles possam estar fora do peso e; neste
caso, poderfamos regularizar toda essa situação, de
uma forma ou de outra.
-

Sr. Presidente, encerro o meu pronuncia!Tiemto,
esperando a aprovação do projeto.

Durante o' discurso do Sr. Gilberto Miranda, o Sr. Le>ijí Dias, a• Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. José samey, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não ha:
.terceira sessão de discussão. Mas, como não há
oradores inscritos- não se encontra na Mesa a insvendo oradores, a Presidência declara encerrada a
discussão. Todavia, . informa ao Plenário que as
crição de orador algum -, o Regimento, no seu art.
Emendas de n"s 190 e 246, aprovadas na Comissão
275, faculta ao Presidente da Casa encerrar a discussão.
Especial, mediante destaque, estão inseridas no
O caso a que V. Ex" se refere é quando há orasubstitutivo. Ainda esclarece que, uma vez aprovado
dores inscritos, em que os líderes podem pedir o eno substitutivo, o mesmo será submetido a uma segunda votação, em turno suplementar.
cerramento da discussão de qualquer matéria, e o
A partir de hoje, serão abertos novos prazos
Plenário poderá decidir o encerramento, com prejuípara apresentação de emendas.
zo de oradores já inscritos.
No caso presente, não há oradores inscritos
Em votação o substitutivo.
para discutir a matéria e, sendo assim, o Regimento
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presifaculta ao Presidente, de ofício, encerrar a discusdente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo .· · são. E é isso justamente que estou fazendo. Mas, se
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. .
algum dos Srs. Senadores desejar inscrever-se para
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE. Pela
discutir a· matéria, evidentemente a Presidência volordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tará atrás, abrindo prazo para que os Srs. Senadodesejo apenas fazer um registro. Nós temos consres possam utilizar-se do direito de discutir a matéciência de que a sociedade está ansiosa pela aproria.
Em votação o substitutivo, que tem preferência
vação desta matéria. No entanto, desejamos fazer
regimental. ·
este registro na condição de membro desta Casa e,
As Sr"s e os Srs. Senadores que aprovam o
principalmente, por pertencer a uma bancada minoritária•...
substitutivo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
· Aprovado.
·
Desejo registrar que estamos de acordo que se
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o
encerre a discussão no dia de hoje, apesar de o Regimento do Senado ser claro em seu art. 374, inciso .
projeto e as emendas a ele oferecidas. Ficam também prejudicados os Projetes de Lei da Câmara
XI, quando diz:
n• 72,de 1989; n• 40, de 1991; n2 119, de 1992; n"s.
XI - A discussão Jl9derá ser encerrada
70 e 181, de 1993; n• 73, de 1994; n•s. 24 e 159, de
mediante autorização do Plenário, a requeri1995; e projetes de lei do Senado n"s 159 e 323 de
mento de Lfder, depois de debatida a maté199!;;'n•s 6 e 14 de 1996, que tramitavam em anexo.
ria em três sessões consecutivas.
A matéria vai à Comissão Temporária a fim de
Como entendemos que esta é uma Casa emique seja redigido o vencido para o turno suplementar.
nentemente política e que esta é uma questão unâO SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Sr.•
nime entre todos os líderes, concordamos, mas gos·Júnia Marise encaminhou à Mesa declaração de
taríamos de registrar que a posteriori esse episódio
voto, que será publicada na forma regimental.
não poderá ser invocado como precedente para se
E a seguinte a declaração de voto enreduzir ou se modificar a tramitação na Casa, porcaminhada:
que entendemos que o Regimento é a garantia do
funcionamento desta Casa,· da democracia e das miDECLARAÇÃO DE VOTO AO PLC N2 73194
norias.
As estatísticas nacionais sobre as vítimas de
Então, concordamos, pelo fato de ser, inclusiacidentes no trânsito, especialmente nas grandes
ve, uma posição unânime de todos os líderes.
capitais, não deixam dúvida quanto à urgência em
Muito obrigado.
dotarmos o País de uma legislação modema, que
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Agradeofereça aos administradores do trânsito instrumenço a V. Ex", mas posso tranqüilizá-lo que, durante o
tos capazes de atenuar ou eliminar os problemas
tempo em que estiver na Presidência desta Casa,
detectados na respectiva região.
precedente algum será utilizado no sentido de resA impunidade no trânsito, no Brasil, mata, fere
tringir a palavra ou a discussão de qualquer matéria.
e mubla vidas, atinge pessoas de todas as idades e
No caso presente, o Regimento, no seu art.
tem efeitos sobre todas as camadas sociais.
275, faculta ao Presidente, desde que não ·haja mais
A par disso, são incalculáveis os prejuízos ma-·
oradores, encerrar a discussão. Se houvesse oradoteriais e incomensuráveis os danos que o trânsito
res inscritos, evidentemente teríamos que fazer a
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caótico das grandes cidades ·provocam em seus habitantes e na própria economia dessas cidades.
Este projeto de lei, que institui o novo Cócigo de
Trânsik> Brastleiro, na forma do substibJtivo aprovado
pela Comissão Especial, traz inovações importantes.
De um lado, contém normas mais rigorosas sobre segurança de veiculo$ e penalidades aos infratores do trânsito e responsáveis solidários. De outro
lado, municipaliza a administração do trânsilo no
respectivo âmbito territorial, o que, sem dúvida, representa avanço significativo para a solução dos proble~ regionais.
· ·· ··
·

Julho de 1996

. . . Feitas essas considerações, voto pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994, na
forma do substitutivo aprovado pelá Comissão Es-

pecial. .

.,

. . Sala.das Sessões, 17 de junho de 1996.- Senadora Júnla Marlse.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a
mesa, parecer da Comissão Temporária oferecendo
a redação do vencido, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos Vala·
dares.

É lido o seguinte:
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§ 3"',0sórpos e entidades componentes. do Sistii:Da Nacional de
Tdnsite :respOndem. no 1mbito de suas respcc:tivas competê:ncias. objetivamence.
por danos causados aos cidadã.os. cm virtude de a.çlo. omis&lo ou erro na
CKCUÇio. e IIJ3D1lteDÇão de programas.. projetas e serviços que gar.mtam o

ex.crácio do díreitodotdnsito seguro._

·
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§4-Âs~~tesdoSistema.NaÓ.onaideTifu!sito
slo_ aqUelas i::riada$ oo mantidas pelo' Poder Pu'blico competente. dotadas de
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penonaHdade jmídica pt6pria. e :iruegr.mtes da admiDistraçáo indireta ou
fundacionaL~
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z..ss;

Iogradouros. os caminhos, as passagens.. as estradas e as rodovias, que terão seu
uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas. de
acordo com as peculiari_'dades locais e as circunstâncias especiais.

P4Tdgrafp lini<o. Para os efoilos d"" Código, são considomlas
vias terrestre as praias abertas l circulaç:ão pública e as vias internas pc:neõcenies
aos condomínios constituídos por unida.des autõnomas.
Art..J-OsdispositivosdesteC6digosãoapliciveis.aqualquervefcu1o.

bem como aos proprietários,. condutores dos vefculos nacionais ou estrangeiros e
ls pessoas nele ex~me mencionadas.
Art. .r Os conceito$ e defi:U- estabelecidos para os efeitos. deste
, ........
Código sllo os conswrtcs do Anexo I.

,
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CAPIWLon
Redação (!o venciçi.O, para:

DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

o

Seçãoi

rumo suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n"73. de 1994 (ri' 3.710. de 1993, na
Casa de ori_gem).

Instirui o CQdigo tk Trdnsiro
Brasiláro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.l" O trânsito de qualquer natureza nas vias tertesttes do território
nacional. abertas .à cireulação, rege· se por este Código.
§ 1" Considera-$C ttánsito a _!lt!Jização -~ vias: por _pessoas..
veicuJos e animais. isoladO$ ou em grupos. conduzidos ou não, para fins de
circulação. parada. estacionamento e operaç!o de carga ou ãcscarga.

,

•

Das Disposíções Gerais
ArL S" O Sistema -Nacional-de-Trânsito~ o Conjunr:o de' órgãos c
União, dos. Estados, do Distriio Federal e dos Mun,idpios; que tam
por finalidade o exercício das atfvidades. de planejanlento, ad.rninistração, _
normat:izaçáo. pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação,
habilitação e reciclagem de amdutorcs. educação, engenharia, operação do
sistelDa viário. policiamento. fiscalii3çio, julgamento de infrações c de recursos e
aplicação de penalidade,.
Art. 6" ~ objetivos básicos do Sistema Nacional de Trãn.sito:
entiçlades da

I - estabelecer diretriZcs da Política Nacional de Trânsito,
visando à. segurança. l fluidez, ao confono, l defesa ambiental e à educação para

o trâDsíEO. e~ seu cumprimcn!O_;

. n - fixar, medi~tc normas e procedimeinos. a padronização de
crit!rios t6:nicos. financciros e administrativos- para a execução das atividades de
tr.lnsito:
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m ~ esrxbc1ocer a sist.emática de fluxos permanentes de
infonna.çõcs entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o
processo decisório e a integração do Sistema.
S<Çãoll

Art. r Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgiios
e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. ór!ão
máximG nonnativo. consultivo e coordenador do Sistema;
II - 0$ Conselhos Estaduais de Tdnsito - CETRAN e o Conselho
de Tdnsito do Distrito Federal - CON'IRA:NDIFE. órgãos oonnativos.
consulti...:os c coordenadores;
m - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União,. dos
Estados. do lfulrilo Fedornlc dos M1111ic!pics;
IV- os órg1os e entidades executivos rodoviários da União. dos
Eslodoo, do lfulrilo Fedornlc dos M1111ic!pics;
V - a PoHcia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos
Estados e do Distrito Fedetal;
VI- as: JuntasAdministmivas de Recursos de Infrações -JAR.l.
Art. S" Os ,Estados. o Distrito Federal e os Municípios cqanizarão os
respectivos 6tgãos e entidades. executivos de ttSnsíto e rodoviários. estlbdecendo
os .limites circwrscriciona de suas atuaç:ões.

6rg3o

Art. tct. O Conselho Nacional de Trlnsito- CON'IRAN. com sede no
Distrito Federal e pm.idido pelo dirigente do~ mb:imo executivo de tdnsito
da União. tem a seguinte composição:
I- o dirigente do órgão executivo :rodoviário da Unilo;
n -o reprcseutante da Polícia Rodoviária Fcdetal;

m - um ~ da entf'bk máxima representativa dos
órgãos. e eutidadcs CXOCWivos: de ttâDsi.to dos Estados e do Distrito Fcder.1l;
. IV - um representante da entidade máxima. representativa dos
6rgios e entidades rodoviários. de tdnsito dos Estados e do Distrito Federal;
V - ttes representantes da entidade aW:ima ~va dos
órgios c entidades executivos de trânsito dos Muuidpíos;

VI • um &Cp:tuc:ntalUe do Conselho Nacional dos órgãos de
polfcia osensiva de tdnsito dos Estados c do Distrito Fedetal;
vn - um. ~ da entidade máxima nacional dos
fabricantes c montadoras de veículos;
vm - um representante da entidade sindical máxima nacional de
t:ranspOiteS rodoviários de carga;

IX - um represenr.antc da entidade sindical máxima de transportes.
rodoviáriQ e u$1no 4e passageiros;

X - um representante das entidades sindicais nacionais de
ttabalha.dores em transportes urbanOS e de cargas;

XI - um representante das entidades não governamentais de
atuaÇlo nacional em trânsito e transpOrte;

Xll - um representante coordenador das Cám.aias Temáticas.
§ 1'" Os membros do CON1RAN re~

xn são indicados pelos órgãos ou entidades a que perteoçam.
§ r Exceruados os mandatos do Presidente

nos incisos m a
-

e dos membros
previStos nos incisos I e II. o mandato dos membros do CONTRAN e de seus
respectivos suplentes, nomeados pelo Presidente da República. é de dois anos.
admitidas duas m:onduções.
§ 3"' O_ Vice-Prcsiàeote do CO~ ~ eleito pelos seus
membros, dentre .aqueles representantes de órgãos ou entidades penencentes ao

Poder Público.

§ t• O Pmsldente do CONI'RAN terá dírdto ao voto nominal e

de qualidade.
§ Z'. Das decisões do Conselho caberá recurso ao Ministro ou
__ dirigente _de órgão a quem compete .a coordenação do Sistema Nacional de

T-.

Da composição e da competência do Sistema Nacional ele Ttânsito

Art. g- O Presidente da Rcpáblíca designaci o ~ oo
rcspoos!vclpclacoordcnaç3odoS~Naoi<><WdcT-.
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Art. lL O CONTRA.N reúoe·se ordinariamente,. uma vez por mês e.
extraoniinariamente, sempre que convocado pelo Presidente;. pelo ViccPresideote. ou por um terço dos conselheiros c as d~isões sedo tomadas com o
quorum mínimo de oito de seus membros.

§ 3'" O regimento in1cmo do CONT.RAN dispod sobre as demais
normas de funcionamc:nto.

t 4• l'odcdo partiQpar du ..,.,.,.. do CONIRAN
autoridades e técnicos especialistas em matéria de transito, com a anuência do
Presidente da Sessão, para discutir matéria específica. sem direito a voto.
Art.12. Compete ao CONIRAN:
_ 1- estabelecer as DOl1llaS regulamentares referidas Deste Código e
as diretrizes da Política Naclonal de Trânsito;
..

D - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Transito,
objetivando a integ:mç3o de suas. atividadcs; ,

m - propor anoalmentc ao Ministério ou. órgão coccdenador do
Sistema Nacional de Tt.IDsito um Piograma Nacional de Trânsito compatfvel com
a Política Nacional de Tr!nsito e com a Pol!tica Nacional de Tiansportes. com
objetivos c melaS 2lcançáveis para período$ mínimos de dez anos;
IV- criar~ Temáticas;
V - estlbclec:er seu regimento intCmo e as di:rcuizes para o
funciooamentodos CETRAN c CONTRANDIFE;

VI - estabelecer as diretrlzes do regimento das JARI;
VII - zelar pela uniformidade c cumprimcDto das: normas
contidas neste Código c das resoluções complemcnwes;

vm - · estabelécer c normatizar os procedimentos para a
imposição, a arrecadaç3o e a compcnsaçJo das multas ptr infraçõe$ cometidas
em unidade da Feder':lçio diferen!e da do licenciamento do veículo;
IX- respooder às consulras que lbc forem fommladas. relativas à
aplicação da legislação de trânsito:
X - oonnatizar os procedimentos sobre a aprendizagem c
habiliraç:lo, sobte a expedição de documentos de conduto!'e$. e sobre o registro c
licenciamento de veículos;

XI • aprovar, complcmcntar ou .alterar os díspositivos de
sinalizaç5o c os dispositivos e equipamentos de trânsito;

xn • apreciar os ICCUI$0$ interpostos contra as decisões das
instâncias inferiores.. na forma deste Código;
XIII - ivàcar para análise e soluções processos soba: conflitos de
compet!ncia ou circunscrição. ou. ,quando necessário, umficar as decisões
administtativas;

XIV - dirimir conflitos sobre c::ircunscrição c competência de
trbsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito FederaL
Art. 13. As C1maras Temáticas. órgãos t6cnicos vinculados ao
CONTRAN. são compostas por especialistas ,e têm como objetivo estudar e
oferecer sugestões c c:mb;wmemo t6:nico sobre assWUC)G espcdficos para
decisões daquele colcgiado.
§ 1• Cada Cmara é constitufda por espcciallstts representantes
de órgãos e entidades executivos da União.. dos Estados,. ou do Distrito Federal c
dos Municípios. em igual núx:nero. pcttcnccntes ao Sistema Nacional de TrbsUo,
aléi:n de especialistas representantes dos divetSOS seg:roentos da sociedade
relacionados com o trânsito, rodos indicados. segundo regimento específico
definido pelo C0NIRAN e designados pelo MiDistro ou. dirigentc coordenador
do Sistema Naci.ooal de Trânsito.
§ 'Z" Os segmentos da sociedade relacionados no paxágrafo
anterior serão representados. necessariamcntc, por pessoa jurldica c devem
atender os requisitos estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 3• Os coordeoadores das Câmaras Temáticas serão eleitos pelos

membros da respectiva Câmara.
§ 4" São criadas as seguintes Omaias Temáticas::
a) Educoção;
b) Operação, Fiscalização. c Policia:mento Ostensivo de Trânsito;
c) Engenharia de Tráfego, de Vias e de Veículos.
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· Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais .f!t Trànsito - CETRAN e

ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal- CONTR.ANDIFE:
I - cumprir c fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito,
no âmbito de suas respectivas atribuições;

·

II- elaborar normas no âmbito de suas. respectivas competências;

m -- responder a consultas relativas l

aplicação da legislaçk> e

dos procedimentos normativos de trànsim;

IV- estimular c orientar a e:~CCUção de campanhas educativas de
trânsito;
V -julgar os recursos inierpostos contra dêcisões: ·
a.) das JARI;
ó) dos órgãos e entidades executivos estaduais. ·Dos casos de
inaptidão pennaneote constatados nos exames de aptidJo fisica. mental ou
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}ÂRI. órgãos col~ ~ pelo julgamcmo dos recursos interpostos
contra pena'idades por eles iJliPOstas.
Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o
disposto no inciso VI do art. 12 deste C6digo, e apoio administJativo e fmancciro
do 6rgão ou entidade jnnto ao qual funcionem.

Art. 17. Compete às JARI:
I -julgar os recmsos inte:tpostos pelos infral:ores;
_
n - solicitar aos ótgãos e entidades executivos de trânsito e
rodoviários informações complementares relati.vas aos reausos. objetivando uma
melhor- análise da situação m:orrida:
' m -encaminhar aos &gãos e entidades executivos de trânsito e
rodoviários informações sobre problemas observados nas antuações e apontados
em recnrsos. e que se repitam sistematicamente.

psicológica.

VI - indicar um representante para compor a comissão
examinadora de candidatos portadores de deficiência tisica l habilitação para

Art. 18. As JARI .são compostas pelos seguintes membros com
ICCOnhec:ida. experiência em matéria de trânsito:

condul:irvcículosautomoton:s; -,;.-;-. ·: ~'!'· •..••._, ... ,
vu·- designar junta médica c psicol6gica êspecial para examinar
os candidatos à habilitaÇão para conduzir veículos automotores e para revalidaç5o
de exames, em caso de recursos deferidos;
: '- · :...•, ~-

I - um presidente da JARI. com ClliSO superior, -indiCãdo pelo
órgão ou entidade .executivos de .trãDsito ou rodoviário;

vm - acompanhar c coordenar as lltividad= de ~
educação~ engenharia,. fiscalizaç!o, policiamento ostensivo de rrinsito. fonnaçio
de condutores. registro.e licenciamento de veículos,. articulando os órgio$ do
SislemanoEstado, ~ aoCONIRAN;
· IX - dirinUr """"""" """" cimmscriç5o e ~ de
tdnsito DO Jmbito dos Munidpios;

· · x·~inf~ocoN:ra.AN·o~ducxigências

definidas nos§§ ~·eZ:doart.~2 ~Código. ~.
···-:
Par&grofo único-. Dos casos previstos no inciso V~ julgados pelo
~. nio cabe m:mso na esfera administtaliva. ·
·..... >.:::· Art.

15. Os CETRAN e o· CONTRANDIFE-' lêm. a sesuWe

~'
I - um representante do órglo ou entidade

~

m -um representante da comunidade.
§ }0 Quando junto ao &gão ou entidade executivos de tdnsito ou
rodoviário existir mais d.e wna JARI, haverá um Coordenador-Geral, esGOlhido
entre os presidentes. que exen:erá a · presidência e a coordenadoria,

CütiUllativamente. .
§ 'r O Coordenador-Gera) é escolhido pelo Chefe do Executivo
_ao qual o 6rg3o ou C?Dódade ~vos ou ~viário estiver~§ 3"' O n:presentante da comunidade é nomeado pelo Chefe do
Executivo ao qual o 6rgão ou entidade executi.vos estiver subordinado, por
indicação desse órg1o.. entte aqueles que demoostrem experiência e interesse na
matéria de tdnsito, ap6s aprovação em exame de suficiência versando sobre
Legislação de Tdnsito, que tenha obtido, no mínimo, 70% (setenta por cento) de
aproYeitamenlO.
-- - ---

trânsito exeewivo

;oH - um repn::sentmte do, 6rg3o ou ~ Cxecutivo

§ 4" O

exame de que

trata

o

p.ar.l.grafo anterior também será

ap~cado aos demais membros da Ju.cta.

iocloviár.io

m - wn representante da Polícia Militar do Estado ou do Distrito
IV- um representante do órgilo ou entidade executivo Municipal
da Capital do Estado;

n - um representante do órgão ou entidade executivos de trfuls.ito
ou rodoviário;

·

V - dois representantes dos ótg.ãos ou entidades executivos dos
municípios que nao a Capital do Estado;
VI - um xepresentanrc de cada uina das três entidades não
governamentais relacionadas com trânsito indicadas pelo Chefe do Poder
Executivo Estadual ou do Distrito Federal.
§ 1"_ O l'tesidenrc do CETRAN secl eleito pelos seus membros
para mandatos de um ano, alternando-se entre os representantes do Estado e doS
Municípios e no CONTRANDIFE. da mesJDI!,_form,a. alternando-se representantes
do DiStrito Federal.
§ Z" No CONI'RANDIFE os representantes dos incisos IV e V
são substituídos por tr!s representantes das Adminístrações Regionais do Distrito

Fed=L
§ 3" Os representantes sedo indicados pelos órgãos ou entidades
a que pertençam c nomeados, bem como o presidente eleito, pelo Chefe do
Executivo EstacluaJ ou do Distrito Federa!.

§ ~ O mandato dos membros das JARI é de doís anos, admitida

a ICCOndução.
_Art. 19. Compete ao 6Igao máximo executivO de trânsito da União:

I ~ cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução
-das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas

otribWç<les:
II - a supe:visão, a coon:lenação, a correição dos 6tgãos
delegados. o controle e a :fisca1i%açkl da execnçlo da Politica Nacional de
Trânsito e do Programa Nacional de Trlinsito:

m-

ãtticular-se com os órgãos dos Sistema Nacionais de

Tdnsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à
viotencia do tl"ànsjto, promovendo, coordenaDdo e executando o controle de ações
para a prescrvaçlo do ordenameoto e da segurança do trânsito;

lV- apurar. prevenir e reprimir a p.tática de atos de improbidade
contra a f6 pública,. contra o patrimõnio ou cootra a administração pública ou
privada. referentes à segurança do trânsito;
V - supervisionar a implan~ de projetas e programas
relacionados com a engenharia. educação, administração, policiamento e
fiscaliza.ção do trânsito e outros. vísando li: unifonnidade de procedimentos.

§ 4" As entidades mencionadas no inciso VI devem ser alteradas
a cada fim de manda!o, podendo voltar a habilitar-se ~ uma vaga deconidos dois

VI - estabelecer proCedimentos soble a aprendizagem e
babilil3Ção de condutores de veículos. a expedição de documen1os de condutores,
de registro e licenciamento de veículos;

§ S' Os membros são pessoas de reconhecida experiCncia em

-VTI --eipedii a Permissão para Diri&ir. a carteira Nacional de
Habilitação, os Certificados de Registro e o de Llcenciamento Anual auavés de
delegação aos 6rgãos executivos dOs Estados e do Distrito Federal;

§ 6" O mandato dos membros 6 de dois anos. admitida a
recondução para os membros relacionados nos incisos I a V.

vm - organizar e manter o Registro Nacional de Canciras de
Habilitação • RENACH;

Art.. 16. Junto a cada 6rglo ou entidade executivos de uãnsito ou
rodoviário devem funcionar Juntas Administrativas de Recurso$. de Infrações -

Automo~res;-

.J(C ;: organizar e manter
REN-t\VAM;

CJ

Registro Nacional de Veículos
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X - organizar a estatística geral de trânsito no território nacional,.
definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos c promover soa
divulgação;
Xl- estabelecet' modelo padrão decoleta de informaç&:s sobre z;
ocorrências de acldenles de trânsito e as eswísticas do trbsito;

XII - administrar fundo de âmbito oaclooal destinado à segurança
e educaç!o de ttânsi.to;

:xm - coordenar a administração da anecadaç!o de multas por
infraÇões ocorridas cm localidade diferente daquela da habilitação do coodutor
infrator c em unidade da Fqienção __di,feremc daquela do _licenciamento do
vefcu.lo;
XIV - fomec:er aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de
rc~ de veículos eoc!e condutores. mantendo o
fluxo pennanente de infoxmaçõcs com os demais órgãos do Sistema;
·

Trânsito informações sobre

XV - promover. em coojunto com os órgãos competentes do
Minist6rio ·da Edncação' e do Desporto. a elaboiação e a implementação de
programas de educação de tdnsito nos estabelecimento de ensino, de acordo
com as diretrizes do CONTRAN;

· ···•·

XVÍ - elaborar e distribuir conteúdoS prozruriálicOs- para ·a

educação de trânsito;

.·...:.:
trânsito;

ooios
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. xvn - promover a divulgação de ttabalhos t6:oicos sobre
·..·, ,

o

xvm -elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades
do Si.srema Nacional de Trânsito, e su.b~ ~ aprovação do CONTRAN a
complementaÇão ou a1r.eraçãÕ da sinalização. e dos dispositivos e equipamentos de
trânsito;
.
"":

XIX - organizar, elabotar, complementar e alterar os manuais e
normas de · projetas de. implementação da sínalizaçio, dos dispositivos e
equipamentos de tr.blsito aprovados pelo CO~;
·
XX - expedir a permissão internacional para conduzir vefculo c o
certificado de passagem nas alfândegas. atraVés de delegação aos 6rgios
executivos dos Estados e do Distrito Federal;

XXI - promover a ~lização periódica de reuniões regionais e
congressos nacionais de trânsito. bem como propor a representação do Brasil cm
congressos ou reuniões iotemacit>Dais;

....

XXII - propor acordos de ~ com organismos
imemacionais. com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerenteS à segurança e
educação de trânsito;

xxm - elaborar projetos e programas de formação, treinamento
e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de
engenharia. educação, policiamento ostensivo. fiscalização. operação e
administração de trânsito, propondo medidas que estimuJ.em a pesquisa científica
e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, promovendo a sua

...,_

iOaV - opinar sobte assuntos
interestadual e internacional~

relacionados ao trânsito

XXV - elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as
normas e requisitos de segurança veicular para fabricação c montagem de
veículos, consoante sua destinação;
XXVI - estabelecer procedimentos para a concessão do código
~feito de registro. emplacamento e

marca/modelo dos vc_fculos. para
licenciamento;

xxvn ~

instruir os recursos intCipostos ao Ministro ou dirigeil[C
coordenador do Sistema Naciooal de TJfulsito, das decisões do CONTRAN;

XXVIII - estudar os. casos omissos na legislação de trânsito c
submetê-los ao Ministério ou órgão coordenador do Sistema Nacional de
Trânsito. com proposta de solução;

XXlX - prestar suporte técnico, jurldico. administntivo e
financeiro ao CONTRAN.
· § 1° Comprovada. através de sindicã.ncia, a dcficiancia ~ca ou
administrativa ou a ptática coDStaD.te de atas de improbidade contra a fé pública.
contra o patrimõoio ou contra a administração píbllca. o órgão executivo de
r:rinsito da União. mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou
através de delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão
executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigaçio. até que as
i.tregularidades sejam sanadas.

§ 'Z' O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União
disporá sobre sua estrutura orga.cizacional e seu funcionamento.
··
§ 3e Os órgãos e entidades executivos e rodoviários de tdnsito da
União, dos Estados. do Disaito Federal e dos Munic!pios fornecerão,
obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstoS no inciso
X deste artigo.
.ArL 20. Compete à Polícia Rcxioviária Federal, no âmbito das.

rodOvias e esttad3s federais: -

--

I --cumprir e fazer cwnprir a legislação e as normas de trâcsilo,
no ~ito de suas _atribuições; ,
II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações
relacionadas com a segurança pública. com objetivo de presen-ar a ordem.,
i.ccolumidade das pessoas. o património da União e o de terceiros;

m - exercer os poderes de autoridade de trânsito, inspecionar e
fiscalizar o trânsito. assim como efetuar convênios específicos com outras
~-,
.
IV - aplicar ·e arrecadar as multas impostas por infrações de
ttànsito."" as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes.· de
estãdii e remot;ãil ck.-Vcfculos,. objetos, animais e escolta de veículos de cargas
·superdimensionadas ou perigosas;

V - executar serviços de p~evenção, atendimento de acidentes e
salvamento de vítimas;
VI - efetuar a preservação de locais de acidentes de crãnsiri:t;

vn - credenciar os serviços de. escolta, fiscaliW e adotar
medidas de: segurança relativas aos serviços de rcnov~ de vercuros.. escolta. c

transporte de cargas indivisíveis;

vm - assegurar a livre cúallaçio nas rodovias federais, podendo
solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergcnciais, bem como zelar
pelo cumprimento daS normas legais relativas ~ direito de vizinhança.
promovendo a i.ctcrdição de construções. e instalações não autorizadas;
IX .....coletar dados estat!sticos e elaborar esmdos sobre acidentes
de tiâJlsiro e suas c;msas. adotando ou indicando medidas operacionais
preventivas Cl.'caminhan<'o-os ao órgão rodoviário federal;X- implementar as medidas da Politica Nacional de Segurança e
Eduoaçio de T""""';
.

.xr- promover e participarde·projc:tos e ~pi"ogramas de educação e
segurança. de acordo com as di.retrizes cstabe.lecidas pelo CONTRAN;
xn- integrar-se a outros 6rgios e entidades do Sistema Nacional
de Trânsito para fins de arrecadação e eo~ de multas impostas na área
de sua competência, visando à ~ do licencia:IDento. à simplificação e à
celeridade das transferências de veículos. e: de prontuários de condutores de uma
para outra unidade da fedctação;

XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído
produzidos pelos veiculO$ automQtOres ou pela sua carga. de acordo COill o
estabelecido. no an. 67, além de dar apoio $ ações. especfflcas dos órgãos
ambientais quando soli_citado.
Art. 2L Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da
União, dos Estados,. do Distrito Federal .e dos Municípios. no âmbito de sua
cin:tinscrição:
·
-1 ~ cumprir c fazer cumprir a legislação _c as normas de trânsito,
no âmbito de suas respectivas atribuiç!1cs;
ll - planejar, projetar. regulamentar, e operar O trâ.'lSÜO de
veículos, de pedestres. de animais e promover o desenvolvimento da circulação e
da segurança de ciclistas;

m - implantar, manter e opem" o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de corurore viário;

IV - colctar dados

~

elaborar estudos sobre os acidentes de

trânsito c suas causas;·

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento
ostensivo de aânsito. as respectivas di.rctriz.es para o policiamento ostensivo de
trânsito;
_
VI - executar a fiscaliz3ção de uánsito, auroar, aplicar as
penalidades de advertência por escrito e multa c as medidas administrativas
cabíveis, notificando os infratorcs c arrecadando as multas que aplicar pelas
infrações. previstas neste Código, excetnad:as aquelas coast:mtcs. do inciso V do
art. 22;-·
.
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.
VU - anecad.ar valores provenientes de estadia e remoção de
vcCculos e objetos e escolta de vélculos de cargas · superdimensionadas ou
perig<><as;
"
.
. .
.

vm -·

c:redeDciar oo serviços de escolta. fiscalizar e adotar
medidas de segurança n:la!ivas ao serviços de renovação de vefÇt!Jos, escolta e
transporte de cargas indivisíveis;
IX - fiscalizar, autuar, ~licar as penalidades e inedidas
administrativas cabíveis,. relativas a inrrações por excesso de. peso, dimensões e.
lotaçlo dos veículos. bem como notificar c arrecadar as multas qu'e aplicar;
··

ooàna::

X - fiscalizar o cumprimento da
C.Ontida ~o art.. 96,
aplicando as penalidades c arrecadando as multas nele previstas;· ···
' ·
XI - implementar as medidas da POID:ica Nacional de Trânsito e

do Programa Nacional de Tdnsito~

.

.

. XII - promover e participar de projetos e programas de educação
e segur:mça. de aca:rlo oom s diretrizes: estabelecidas pelo CONlRAN;

:xm - integtar-se a outros órgãos e entidades do .Sistema·
Nacional de Tdnsito para fins de arrecadaçãG c co:mpensaç3o de multas impostas
na área de soa competência. .· visando à ~cação • do licenciamento, à
simplificação e l celeridade das tranSferências de veículos e de prontuárioS de
condutoresdeumaparaouttaun.idadedaFederaçlo;-,' ·,. - ,'':_ .,, : .:·,.,, ,,. , ·-~

,<

XIV - fiscalizar o nível de .emissão de poluenteS e ruído

prodÚlÍdos pelos Veículos automotozes ou pela sua carga. de acordo .com o
estabelecido no art. 67, além de dar apoio às ações _cspec:fficas do$· órgãos

amb:ientais Iocaís quando solicitado: ·
· - ··
· · ·· · ' · ·
XV - v.istoriar veículos que 'necessitem' de aUtorização especial

a

para mmsitar' e estabelecer os requisitos 16cnicos' a serem observados para
circulaçãodessesveículos.
..-:-.. · . . .,. __ , .•.•• '.,... ....
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.
, , vm - coletar dados estatísticos e elaborar esrudos sobre
acidentes de trânsito e suas causas;
IX - credenciar órga:os ou entidades para a elCecução de
atividades previstas na leg:islaçáo de trânsito. na forma estabelecida cm norma do
CONTRAN;

..
. . X~ implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e
do Programa Nacional de Tdnsito;

Xl - promover e participar de projetas e programas de educação e

segurança de trânsito de acordo com as diretrizes: estabelecidas pelo CONTRAN;
XII- integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional
de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área
de sua competêocia. visando à unificação do licenciamento, .à simplificação e à
celeridade das transferências de veículos e de prontuário$ de condutores de uma
para outra unidade da Federação;
. .f'III - fiscaii%ar o nível de emissão de poluentes e ruído
produzidos pelos veículos automototes ou pela sua carga. de acordo com o
estabelecido no art. 67, além de dar apoio As ações especffieas dos órgãos
ambientais locais. quando solicitado;
XIV - articular-se com os demais 6Ig!os do Sistema Naclon 011de
Tdnsito no Estado, Sob coordenação do respectivo CETRAN.

Art. 23. CoJDpete aos (qãos. de polícia ostenSiva de trânsito dos
Estados c do Distrito Federal:
: ~..
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
proCedimento de ttinsito, no ambito de suas respectivas arribuições;
- -

n - exercer. com exclusividade, a pollcia ostensiva para o trhsito

. ..
'Pardgrajo ~. ··&Cenwn--sc -da· competência do órgão
rodçviário da União _as atribuições ~tes do ~,VI~ artigo... ··_ -,_..
.~

nas rodovias estaduais e vias urbanas;
m - executar' a fiscalizaçJo de trinsito. quando e conforme
convenio firmado, como agente do órgão on entidade executivos de trânsito ou

Art. 22. Compete ao Órg!o ou ·entidade executivos de trânsito dos.
Estados. c do Distrito Federal. no 2mbito de sua ciiamsc:rição:.

IV - elaborar e encaminlrar aos órgãos competentes os boletins
de ocorrências. relativas aos acidentes de tt!nsito;

,,.,' '....

r- cumprir c fazer cumprir a legislação e·as normas de trAnsito.'

no âmbito de suas respectivas atribuiçl:ies~

· '· ·

rodoviário,. concomitantemente com ·os demais agentes aedenciados;

V - coletar ~ tabular os dados eswfsticos de aciclentCs de tr.lnsito;

" ·..:

n - realizar~ fiscalizar c controlar o processo de formação.
aperfeiçoamento e r'eclclagem de condutores c ex~ Licença de Aprendizagem.
Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do
órgão fedetal competente;
m - vistoriar. registrar. emplacar. selar~ a placa e licenciar
vefculos,. expedindo o Certificado de Registn? e o de Licenciamento Anual.
mediante delegação do órg!o federal competente;
IV - estabelecer, em conjunto com as Polfci;!s Mililales,.
direttizes para o policiamento ostensivo de Dinsit«

as-

V - execntar a fiscalização de tiinsito, autuar, aplicar as
penalidades por infraçõe$ e medidas administrativas cabíveis, notificando os.
infratoles e arrecadando as multas que aplicar pelas penalidades nas áreas ~
e rural. relativas a:
a) condições físicas e psíquit:aS dos condutoo:s;
b) normas de direçlo do veículo;
c) documcDto de habili~ dos condutores;

d) direção perigosa ou abusiva;
e) envolvimento cm acidentes de trânsito;

J) disputa de corrida;
g) condução de crianças e escolares;
h) nso de luzes., buzina. som c alarme;

i) regularização e docwnenução dos veículos;
j) eslado de conservação e segurança dos veículos;
.
•
1) e~t&lcia, conservação e uso de equipamento ou dispositivo
obngal6no para o condutor ou para o veículo;

VI - mecadar valores provenientes de estadla e remoção de
veículos e objetos; VII - cOmunicar ao órgão elCecutivo de_tt"ãrtsito da União a
suspensão e a cassaçãD do direito de dirigir e o recolhimento da canc:ira Nacional
de HabilitaÇão;

--vr- imPlementar as medidas da Política Nacional de Segurança e
Educação de Trânsito;
VTI - articular-se com os demais órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito no Estado, sob a coordenação do CETRAN da respectiva
unldade da Federação.
Parágrafo único. As atividades de polfcia ostensiva para o
trânsito serão exercidas pelas Polícias Militares., por meio de frações
especializadas em matéria de transito. elCi~do-se _de se.us integrantes perfil
vocacional e formação t6:nica adequada, podendo ser-lhes deferidas, também, as
atividades de fiscalização.
---ArL 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios,. no âmbito de sua. circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito,
no íimbito de

=

rcspeaivantribuiç&s;

n-

planejar, projetar, reguia:mentar e operar o trânsito de
veículos. de pedestres. de animais e promover o desenvolvimento da circulação e
da segurança de ciclistas;
m --implantar, maDter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - colemr dados estatísticos e elaborar estudos sobre os
acidentes de trânsito- e suas causas:
V - estabelecer, em conjucto com os órgãos de polícia ostensiva
de triasii:o, as diretrize8 pata o policiamento ostensivo de trânsito;
VI - executar a :lisca1ização de trânsito., autuar, aplicãr as
penalidades de advertência por escrito e multas e as medidas administrativas.
cabíveis. notificando os infratores e arrecadando as. multas que aplicar pelas.
infrações relativas. a:
a) estacionainecto e parada;
b) carga e descarga de mercadorias;
-c) manobras;
d) sinaliução;
e) velocidade;
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f) preferência do uso da via;
g) regulamentação do uso da via;.

h) uso inadequado da Yia;
i) danificação da via, de pontes c viadutos,. instalações c

equipamentos da via;
j) obstrução da vía,. obras e eventos;
I) excesso de peso, de dimensões e de lotação dos vefcillos;

m) pedestre, ciclornoJOI, veículo de nação e propulsão humana.
de~~-é~;

II- abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lO perigoso., atir.mdo,
depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou criando qualquer
outro obstácnlo na mesma.
-- Art. 28. Antes. de cOlocar o veículo em circniação nas" vias públicas o
condutor deverá:

I - ajustar seu cinto de segunnça e verificar o dos demais
ocupantes do veículo;

n) serviço público de l:ranSpOrte coletivo e individual;

II - verificar a existência,. as condições e o funcionamento dos

equipamentos de uso obrigatório;

o) transpone de produtos perigosos.

VII - fLSCa!izar o cu'mprimento da nonna coc.tida no art. 96,
aplicando as pellalidades e arrecadando as multas nele previstas;
·

vm - implantar, manter e operar sistema de estacionamento
rotativo pago nas vias;
esradía e_ -~0 de
veículos,. · objetos 'e escolta de veículos de cargas. supcrdimecsionadas ou

•

IX;_:_..; ~- v~ provenientes de

. .

perigosas; .. .'

: '· ',_
. . :
. ..
• •' : '
.
. ..... .
. X - _aedeociar os serviços. de escolta. fiscalizar c adotar medidas
de segurança Ielativas aos serviços de renovação de veículos. escolta e ttansportc
de cargas indivisíveis;'-~.

XI- integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional
de Tlinsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostãS na-área
de sua competêocia. visando à unificação do licenciamento, à simplificação e à
celeridade das transferências de ve!culos ~ ~ prontuários dos condutores de uma
para onrxa unidade da Federação; ·
·
·
··

Xif'::. ilnpbiitiraS Diedidas'da Política Nadonai de Trânsito e do

,.-;. ''A:·. . "!

ProgxamaN~deTrinstlo;

.

· xm - promover e participar· de projetas e programas de
educação e segurança de trânsito de acordo com as dúctrizes estabelecidas pelo
CONIRAN; ·

..;"·~.~
'

'

.

• :.: "-

..

~

.
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I - abster-se de todo ato _que possa cons.tiruir perigo ou obscá.cnlo
para o trânsito de veículos. de pessoas ou de anima.is,. ou ainda causar danos a
propriedades públicas. ou privadas;

.
'

globo! de poluemcs;.

.
....
XV - registrar e Ucenciar, na fonna da legislação, ciclomotores.

vefculas de ttação e propulsão humana e de tração animal,. fiscalfzando, autuando.
aplicando penalidades e meca.dando multas deconentes de infrações;

XVI - conceder autorização par.!. conduzir veículos de propulsão
humana e de tração animal;

XVU- articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de
Tdnsito no Estado. Sob coordenação do rcspcctivo CETRAN;

xvm - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído
produzidos pelos veículo$ autom<llOteS oo pela sua caiga,. de acordo com o
estabelecido no art. 67-. além de dar apoio às ações específicas de 6rglo ambiental
local quando solicit:aclo;

xrx - vistoriar veiculas que =essiwn de autotiução especial
para U'allSitar e estabelecer os requisitos. tér:nicos a serem observados. pata a
circulação desses veículos.

Parágrafo Wzico. As competências relativas a órgão ou entidade
mnnicipal serão exercidas no Distrito Federal pelo Departamento de Trânsito.
Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema_ Nacional de
Trãnsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstaS neste
Código, visando maíor eficiência e segurança para os usuários da via.

Parágrafo úiJlco. Os órgãos e entidades de trânsito poderão
presur serviços - de capacitação téccica,. assessoria e monitoramento das
ativida.des relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as panes,.
com ressarcimento dos custos apropriados.
Art. 26. O Poder Executivo, observadas as competências previstas
neste Código, expedirá norma -discriminando as infrações compreend..icW; nos
incisos. VI do an. 21, V doan. 22 e VI do art. 24.
CAPÍTULOlll

Art. 27. Os usuários- das vias tetrestres devem:

·--

Art. 29. O condutor deverá, a todo momento, ~'domínio de seu
vefé:ulo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à se)urança do
trânsito.

'

ArL 30. O trinsito de veículos nas vias rerresaes abertas à ciiculação
obedecerá às seguintes reg:ras:
I - a circnlação far-se-á pelo lado direito da via. admitindo-se as
ex~ devidamente sinalizadas; , .

n - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu verculo e os clemais.. bem coroo em relação ao bordo da pista,.
considerando-se,. no momento, a velocidade e as coadições do local. da
circulação, do veículo e das cocdições climáticas.;

· m - quando veículoS.. Uansitando por f1Ux~ que se cruzem, se
aproximarem de local não sinalizado. terá preferência de passagem:
a) no caso de apenas. um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele
que estiver circu1ando por ela;

b) oo caso de rotatória. aquele que estivêr circula:Ddo por ela;

.

XIV - planejar e implantar medidas para Iedução da circulação
de veículos e rcorieotação do tráfego. com. o objetivo de diminuir a emissão

DAS REGRAS GERAIS DECIRCOLAÇÃO !=-CONDUTA

m- assegurar-se da existência de co~úvel suficiente pata o
percurso pretendido.

c) nos demais

casos.: o que vier pela direita do condutor.

IV • quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de
circulação no mesmo sentido, s.3o as da direita destinadas ao des!ocament:o dos
-veículos mais. lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles
destinada. e as da esquerda. destinadas à ultrapas.sagem e ao deslocãn:ieoto dos
veículos de maior velocidade;
v - o trâns.ito de veículos sobre -passeiOs, caiçãdas
nos
acostamentos, s6 poderá ocorrer para que se adeotre ou se saia dos imóveis ou
áreas especiais. de estacionamento;
VI ~ os· veiculas precedidos de batedores terão prioridade de
passagem, respeitadas. as demais regras de cimllação;

e

vn- os veículos destinados a socorro de incêndio. e s.alvameoto,
os de polícia, os de fis.ca:Iização e opetaÇão de ttãns_ito e ~ ambulãncias. além de
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada.
quando em serviço de W'gência e devidamente identificados por dispositivos
regulameowes de alarlnc sonoro c iluminação vermelha intennitecte, observado
o seguinte:
a) quando taís. dispositivos estivmm acionados, indicando a
proximidade desses veículos. todos os _condutores deverão ·deixar li~ a
passagem pela faixa da esquerda,. indo para direita da via e parando se necessário;

b) os pedestres ao ouvir o alanne sonoro deverão aguardar no
passeio a passagem do veículo de emerg!ncia. só atravessando a via quando o
mesmo já tiver passado pelo local;
c) o uso de clispositivos de alarme SCI~ e de iluminação
vennclba iDtenniteote só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço
deurg~

d} a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar
com velOCidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas. as
demais regras deste Código;

vm ~ os veículos prestadores de serviços de utilidade pública,
quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionameoto no local
da prestaÇão de servlço, desde que devidamente sinalizado, devendo tais veículos
estar identificados na fOlllla estabelecida pelo CONTRAN:
IX- a ultra-Pas.sãgem de omr(iveÍculo em mÕviMenlo deverá ser
___feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais regras

-~~~~--~~~--~~~---
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oonstantes deste Código. cxceto quando o veículo a ser- ulttapassado estiver
sinalizando o propósito de entrar l esquerda;
X - todo condutor deverá,. antes de eferuar uma ultrapassagem,.
c:ertificar-sc de que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja ~ uma
manobra para ultrapassá-lo;
·
b) quem o precede na mesma faixa de !Iânsito não haja indicado
o propósito de ultrapassar um tcro:iro;
c) a faixa de rinsito que vai tomar esteja livre numa extensão
suficieme para que sua manobra não ponha cm perigo ou obstina o transito que
venha en:1. sentido contrário;
10: - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deveá:
a) indicar com antcccdêDcia a manobra pretendida. acionando a
luz indicadora de direção do veículo ou atraVés de gesto convencional de braço;.
,, ,
•,. b) afastar..çe: do usuário ou usuários aos quais
fonnaq~-~elivreuma.~ ~-~- scgmança;

ulttapassa.. de tal

c) retmnat. ap6s a efetivaç3o da manobra, a faixa de trânsito de.
origem. acionando a lu% indicad0r.1 de direçAo do veículo ou fazendo gesto
coo:vencional de brnço, ·adolando os cuidados oecessárlos par.a. não pôr cm perigo
ou obstruir o trãnsito dos veículos que ultrapassou:

xn- os veículos que se deslocam sobre trilhos terão prefedncia
de p=agcmsob<cosdemai<. ocspeitadasasregrns decittulaç!o.
·
§ 1'" As rq:ras de ultrapassagem previstas nas alíneas a c b do
inciso X e a e b do iDciso .XI aplicam-se a uansposlçio de faixas. que pode ser
twD pela faixa da esqnorda """"pela faixa da _.._ ~

§r Respeitadas

ti·.

existirem. o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita. para cruzar a
pista com segurança.
Art.. 3!}. Antes de entrnr à di!dta ou à esquerd3,. em ootra via ou em
lotes 1indeiros, todo condutor deverá:

I ~ ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo
pOssível do bordo direito da pista e executar sua IJla.llObia no menor espaço
possível;
Ir~ ao saír d:i via pelo ladõ esqUerdó;"ãpro:tiinar.se o máDmo
possível da licha divisória da pista,. quando houver, caso se trate de uma pista
com circulação nos dois sentidos. ou do bordo esque:do, tratando-se de uma pista '
de wn s6 sentido,
Pardgrajo único. Durante a mano!m de mudança de clireçlo, o
condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas. aos veículos que
transitem em sentido conttário pela pista da via da -qual vai sair. respeitadas as
regras de preferência de passagem.

Art. 40. Nas vias urbanas, a operação de retomo deveci ser feita nos
locais para isto deteiminados. quer por meio de sinalização, quer pela existência
de locais apropriados, ou. ainda, em outros kx:::ais que ofeleçam condições de
segurança e fluidez, observadas as caracterlsticas da via, do veíc:ulo, das
~diçôes ~16gicas e da movimentação de pcdc:strcs e ciclistas.
Art. 41. O uso de luzes em veículo obedecerá às . seguintes
detennmaç&s:.
I ~ em circulação o condutor manterá acesos os faióis do veículo,
utilizando l~tt baixa:.

est:tbe"IecldaS;'neSte'"aiiigo; em ófdem

decrescente, os veículos de maior porte s1o sempre responsáveis pela segurança
dos menores e, juntamente com estes. pela iDcolumidadc dos_pedcstrcs.

· ~-31: T~ ·co~dutor, -ao peri:ebcr qÜC. Outro qUe-o segue tem o
propósilodculaap=á-lo...,_

I~~~~ ciri:Uland(i pcla fuwt ck ~Uercii; desio::ar-se para a
faixa da direit!. sem acelerar a mateha;

n - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela

na qna1 esti circulando. sem acelerar a marcha.·

~"

em

··- Partfgrajo único. Os veículos mais lentos, quando
fila,
deverão manter dist!ncia suficieote entre si para permitir que veículos que os
ulErnpassem possam se intercalar na fila com segurança.

Art. 32. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar wn veículo
de tr.msportc: coletivo que esteja parado, eferuando embarque ou desembarque de
passageiros. deverá reduzir a velocidade. dirigindo coro atenção redobrada ou
parar o veículo, se necessário. visando a segurança dos pedestres.
Art. 33. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com
duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem
visibilidade suficiente. nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas
travessias de pedestles, e;.tceto quando houver ~ pemiitíndo a
ultrapassagem.
Art. 34. Nas intcrseções e suas proximidades, o condutor não poderá

c:fetuar ultrapassagem.
Art. 35. Todo condutor que q1.1eira executar uma manobra deverá
de que -pode aecutá~la sem perigo para os· demais usuários da via
que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição. sua
direção e sua velocidade.

-cettificar~se

Art. 36. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento latetal, o condutor deverá indicar seu propóslto de fonna clara e
coro a devida antc:çedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo,
ou fazendo gesto conv~cional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a
aansposição de faixas,. movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
Art. :n. Todo condutor que for ingressar numa via, procedente de um
lote lindeiro a ·essa via,. deverá dar preferência aos vefCulos e pedestres que por
ela estejam transitando.
•
Art. 38. Nas vias providas de acostamento. a conversão à esquerda e a
operaç3o de retomo dever.lo ser feitas nos locais apropriados e. onde estes não

Julho de 1996

a) durante à noite, nas vias provldãs--de iiuulinação pública;·
h) durante

ilumiDação p6blica;

o dia à noite.

~os

túneis. mesmo providos de

' .

c) dunmte o-~ à noite. quando se tratar de veÍculo de transporte
coieti:vo ~passageiros. motocicleta. motoneta e ciclomotor;
Ir ~ em cin:ulação. O condutor manterá acesos os faióis do
veículo, utilizatldo luz alta em vias desprovidas de iluminação pública, exceto ao
avistar outro veículo ou ao segui-lo;
m~ a troca de lu:z_ baixa e alta. de forma intermitente e por curto
período de tempo, com o objetivo de ~vertir ootros motorist;1S. só_ poderá ser
utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou
para indicar a existancia de risco à segurança para os veículos que circnlam no
sentido contrário;

rv ~ o condutor mantetá acesas as luzes de posição do veículo
quando sob chuva forte. 'neblina ou cerração; .
_ V ~ O condutor ntilil:ará o pisca~ nas seguintes situações:
a) em imobilizações; ou situações de e~

h) quando a regulamentaçfo da via assim o dete:rnrinar.

VI - em ci.rculaçlo, o condutor manterá acesa a luz de placa

durante a noite;
vn ~ o condutor manterá acesas. à noite. as luzes de posiÇlO
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de
passageiros e carga ou descarga de mercadorias.
Art. 42. O condutor de vefculo só poderá fazer uso de buzina. desde
que em toque breve, nas seguintes situações:

I · para fazer as -ad'lertências necessárias a fim de evitar

acidentes;
II~ fora das áreas urbanas. quando for conveniente advertir a um
condutor que se tem o propósito de ultrapassá~ lo.

Art.- 43. Nenhum condutor devetá frear bruscamente seu
salvo por razões de segurança.

\•efculo~

Art. 44. Ao regular a velocidade. o condutor deverá observar
constantemente as.condições físicas da via. do veiculo e da carga. as condições
meteorológicas e a intensidade do trãnsjto, obedecendo aos limites máximos de
velocidade estabelecidos para a via,. além de:

I ~ não -Obsttilir a marcha nonnal dos demais veículos em
circulação sem causa justificada. transitando a 1,1ma velocidade anonnalmente
reduzi~
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n -. sempre

qúe qtiiscr

dimiriuir' á vcl.ocidade de seu ·veiculo'

deverá antes certificar-se de qUe pode fuzê-1o sem risco nem inconvenientes para

I - ut:ili:umdo capacete de seguxança,. com viseira ou óculos
prototo=;

os outros condutores. a cão ser que. haja perigo iminente~

Il- segurando o guidom com as duas mãos.

m - indicar, de forma clara. com a antecedência necessária e a
sinalização devida, 01 manobta de redução de velocidade~

Art. 45. Ao aproximai'-se de qualquer tipo de cruzamento, o Condutor
do· veículo deve demonstrar prud!ncia especial. transitando em velocidade
moderada. de fonna que possa deter seu veículo com segurança para dar
passagem a pedestre c a veículos que tenham o direito de prefe:rencia.
·
Art.. 46. Mesmo qne a indicação l.wninosa .do semáforo lbc seja
favorável. nenhum condutor pode entrar em w:na interseção se houver
poss1õilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento.
obstnlinqo ou impedindo a passagem do tdnsito transversal.
...

Art. 47. Sempre que for nccessiria a imobilização temporária de um
veículo no leito viário. em situação de emergl!:ncia,. deverá ser provideDciad.a a
imedia!a sinalização de advertência:, na forma estabcleclda pelo CONTRAN.
·

Art. 4&' ~-~dO O' eStaclo~ ~ vii. a parada devCtá
resttin8;ir-se ao tempo indispe.osável pam embarque ou desembarque de
passageiros, desde que não interrompa ou. pertmbe o fluxo de veículos ou a
locomoção de """"'"'.
..
Parágrafo único-. A operação de carga ou descaxga ser..
~entada ~ órgão ou entidade com c:iramscrição ~bre'" a via e 1!:
amsideradaestaCloDameoto.

..-:-•

~-·

. - •.
• ; • •!

';~~~-t..-:.~-~-·-::r

Art. 4,. Nas paradas. operações de carga ou descarga. .. c nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo.; paralelo
ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da. calçada..(meío-:Eio), admitidas as
exceções devidamente sinalizadas.
§ t• Nas vias providas de acostamentQ,. os veículos parados.
estacionados ou em operação de carga ou descarga
'estar situados fora da
pista de rolamento.

devemo

§ 2" O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas
seci feito em posição perpendicular à guía da ftlçada (meio-fio) e junto a ela,

m - usando vestuário de proteção, de acordo com as
--especificações do CON1'RAN.

. ..

Art. 56. Os passageiros de motocicletas. motonetas. ciclomotores,· só

poderão ser tr.msportados:

I - utilizando capacete de segunmça;

n - em carro lateral acoplado aos veiculos ou em assento
suplementar atrás do condutor;

m -

usando vestuário de proteçio, de acordo com as

"P'Cifioaçõos do CONTRAN.
· Art. 51.· É proibida ao condotor de motocicletas, motonetas.
ciclomotores. a passagem entre veículos de filas adjacentes,. assim como entre
veículos ~ fila adjacente à calçada e a mesma.
Art. 58. Os ciciOIDOtoicS devem ser conduzidos pela direita da pista de
rolamento. preferencialmente nD centro da faixa mais à direita ou no bordo direii:D
da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a e1es destinada,
proibida a circulação nas vias de tr5nsito r.\pido e sobre as calçadas das vias
.
urbanas. . . . ,. .
~ . ....
~ '
..
Parágrafo único. Quando uma via componar duas ou mais faixas
de tdnsito e· a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo,
os ciclomotores deveriio ciroJlarpela faixa adjacente à da direita.
.• •
·-·----:-7'·'::.. ' -,.__._,.
Ari. 59. Nas vias urbanas e nas nmUs de pista dupla. a~ de
bicicletas deveri.·· ocom:r, qnando não houver ciciaria. clclofaixa,. on
acostamentD. oo quando Dão for possível a utilização destes. nos bordos da pista
de rolamento. no mesmo sentido de circulaçãD reguJamentado para a via. com
preferência soble os vefcolos autnmotores.
A ~~dadc de
com circunscrição sobre a via
poderá autorizar a circulação de bicicleta no sentido contclrio ao fluxo dos
veículos aut~ desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

-

§ 'i.•

· ·

tdusito

salvo quando houver sinalização que de!ennine outra condiçlo.

§ 'r A criança ciclista de at6 dez anos deverá cin::ular
preferencialmente em parques.. e praças, podendo utilizar-se, também, dos
po=ioo.

§ 3" O esr.acionamento dos veículm sem abandono do condutor
poderá ser feito somente nos locais previstos neste Código ou naqueles
xegulamenra.dos por sinalização específica.

§ 3"' Os veículos automotoxes ao efetnarem a passagem ou
ulaapassagCIIi de bicicletas deverão guardar uma distância lateral das mesmas de
no mínimo um metro e cinqUenta centímetros.

Art. 50. O condutor e os passageiros Ilio deverão abrir a porta do
veículo. deixá-la aberta ou descer do vcfculo sem antes se certifican:m de que
isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.

Art. 60. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via. será permitida a circulação de bicicletas

Parágrafo

único~

O cinbarque e o desembarque devem ocorrer

nos passeios.

sempre do lado da calçada. exceto para o condutor.

Parágrafo único. Ao ciclista. quando compartilhar o uso do
passeio com pedestres é obrizatória a velocidade reduzi5ia compatível com a

Art. 51. O uso de faixas la!erais de domírUo e das áreas adjacentes às
estradas e rodovias obedecerá as condições de segurança do trânsito estabelecidas
pelo órgão 011 entidade com circunscrição sobre a via.

segurança e a emissão de sinal sonoro audível quando necessário, sempre
respeitando a prefetên~ia de circulação dos pedestres.
·

Art. 52. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por
unidades autôD:omas. a sinalizaç1o de regulamentação da via será implantada e
mantida às expensas: do condomínio. após aprovação dos projetos pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via.

classificam-se em:
I - vias urbanas:

ArL 61. As vias abertas à circulaçao, de acordo com sua utilizaçiio,

a) via de trânsito rápido:

b) via :Uterial;

Art. 53. Os veículos de tração animal serão conduzidos: pela direita da
guia da calçada ou acostamento. sempre que não houver faixa
especial a eles destinada. devendo seus condutores obedecer. no que couber. as
regras de circulação previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas pelo
ótgãe; ou entidade com cin:tmscrição sobre a via.

Il - vias rur.Us:

Art. 54. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias
quando conduzidos por um guia,. observado o seguinte:

bJ"""""-

c) via coletora;

pisra,. junto à

I - para facilitar os deslocamentos. os rebanhos deverão ser
divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por
espaços suficientes para não obstruir o trânsito;
Il -- os animais que circularem pela pista de
ser]J].:Uitidos junto ao bordo da pista;

niliunentO -dCverio

Art. 55. Os condutores de motocicletas. motonetas. ciclomotores. só
poderão circulat nas vias:

d) via local:
a) rodovias;

Art. 62. A velocidade máx.ima permitida para a via SCiá indicada por
melo de sinalização. obedecidas suas características técni.cas e as condições de
trânsito.

§ I"" Onde não existir sinalização regulameatadora,. a velocidade
máxima ser.i de:

I- nas vias urbanas:
a) oitenta quilômetros por hora,. nas vias de ttânsito rápido: _
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b) sessenta qnilõmctros por hora, nas vias arteriais;

circulação,

c) quarenta quil&netros por hora. nas vias coletoras;

calçada para outros fins. desde que não seja prejudicial ao flcxo de pedestres.
§ t• O ciclista desmoutado empurrando a bicicleta se equipara ao

d) trinta qui!Ometros por hora. nas vias locais;

pedestre em direitos e &veres.

II - nas vias rutais: ·
a) nas rodovias:
1) cento e dez qWl&nettos por hora para automóveis e

3) oitcntaquilOmctros por hora, para os dcmais.vcko!os;
b) nas estradas. sessenta qnilômetros por hora.

§ '1! O órgão ou entidade de transito ou rodoviário com
circnnscrlção solg a via poderá regulamentar. através de sinalizaçlo.
vclocidad~ superioes ou inferiores àquelas estabelecidas DO § t•.
Art. 63. A velocidade m:Cnima não poderá ser inferior l metade: da
velocidade máxima estabelecida, respeitadas , as condições. operacionais de
tdnsito c da via.
Art. 64. A ciréulação de vdculo transportmdo cmga perigosa que
possa danificar a via pública ou colocar a população ou o meio ambiente em risco
OU. ainda,. comprometer a segurança do trânsito s6 será pexãtitida quando
devidamente antorizada pelo 6rg3o ou entidade de tdnsito com circunsc:tiçlo
sobre a via.

§

t• A circulaç5o de veículos que não se ~loquem sobre pneus.

pavimeutadas.,. s6 poder;1 ser realizada mediante prévia
autorizaçlio do 6rg!o 011 entidade com circunscrição sobre a via,. salvo se de uso
bBlco.

le-

' § Z" Na hipótese de a carga consistir em prodnto perigoso. as
ocndições
trnmporte deveó!o arendcr ás oondiçõos p<CVistiS oa
pertincme._ vedado este ~porte em veiculo coletivo de passageiro.

de

=

Art. 65. As crianças com idade inferior a dez :mos devem
ttansportadas nos bancos tr.J.Seiros, salvo • cxceç6e:s regulamentada$ pelo
CONTRIIN.
Art. 66. É obrigatório o uso do cinto'ile segurança para condutor c
passageiros em todas: as vias do tmitOO.o nacional,. salvo em situações
"'gulamenwbs pclo CON1RAN.
Art. G1. Nenhum veículo poderá transítar sem atender b DOmlU

gerais estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA..
pelo Iastituto Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e pelo Prog:rmra Nacional de Controle de Po~ por Veículos
Autoc:KlCom>- PROCONVE com~ à emissão de poluentes.
Partfgrafo únlt:o. O CONTRAN e os Mmücfpios. nos níveis de

suas compec.encias,. as:si.m como os Estados, em caráter cooconcnte,. estabelecerão
os procedimentos adequados

§o r Nas áreas Uibanas,. quando não houver passeiOs ou quando
n3o for possfvel a ntilizaç1o destes, a cin:ulação de pedestres na pista de
rolamento secl. feita com prioridade sobre os veículos, pelos boldos da pista. em
fila ánica,. e.xceto em locais proibidos pela sinalização e nas sitnaç&s em que a

segurança ficar comprometida.

2) noventa qWIOmetros por ..... para ônibus. mlao-Ooibus;

em vias públicas

a autoridade competente permitir a utilização de parte da

para o ateDdimeDto do disposto neste artigo.

Art. 68. As provas 011 competições desportivas, inclusive seus ensaios,
em via aberta à circulação. s6 poderão ser realizadas mediante prévia permissão
da autoridade de ttânsito com circunscrição sobre a via e clependedo sempte de:
I - autorização expressa da respe4:tiva confederação desportiva ou
de entidades estaduais a elas filiadas;
II· canção ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;

m - contrato àe sc:guro contra riscos e acíàentes em favor de
terceiros;

IV - ptévio recolhimento do valor cp~ndcnte aos custos
operacionais em que o órgão ou entidade pennissionária incorrecl.
·
Partígrafo único. A autoridade com circunscrlçlo sobre a via
arbitrará os valores JJlÍnililos da caução ou ftança e do contrato de seguro.
CAPÍTIJLO IV

DOS PEDESTRES E CONDUTORES DE
vá~NÃOMmO~
Art. 69. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou
passagens aps:opriadas. das vias urbanas e dos acostamectos das vias rurnis para

§ 3"' Nas vias rur.üs. quando não botrver 'NXISta!DM!to ou qwmdo
nlo for possível a utilizaçio do mesmo. a circulação de pedesttes,. na pista de
rolamento. ser1 feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista. cm
fila d:cic:a, em sentido COiltJ:ário ao deslocamento de vcfculos,. exceto em locais
proibidos pela ~ e
nas situaç1ks em q,ue a segurança ficar
comprometida.
§ 4"' Os pedesttes. podedo utilizar-se da pista de rolamento.
observadas as regras dos §§ 1• e Z"', qnando se deslocarem transportmdo objetos
que a!DpOihcm • cin:uJação dos demaG pcdesUes.
§ ~ Nos trechos mbaDas de 'rias rurais e nas obus de arte a
serem: OQ!ISinlÍdaS, deverá ser previsto passeio desfulado l ciiculação dos
pedestres, que nio devcdo, nessas condições,. usar o acostamento.
§ ~ Onde houver obstmç3o da calçada ou da passagem para
~ o 6rglo ou entidade com:circu:l::ascriç ~a via devcri assegurar a
_..,.._·--~depcdesttcs.

Art. 70. Para cnu:ar a pista de rolameuto o pedestre tomará precmções
de segurança. Jev:mdo cm conta. priDc:ipaimente,. a visibilidade, a distância e a
vdocidade dos ve1culos. utilizando· semp!C as faixas oa passagens a ele
destinadas sempre que estas existirem numa disdDcia de 316 cinqllenta metros
dele. observadas as scguiDtes ~

I - onde cão houver faixa ou passagem, o cruzamento da via
deverá ser feiro cm sentido perpendicular ao de seu eixo;
n - para atravessar wna passagem para pedestres sinalizada como
tal ou delimitada por JD3I'C3S sobre a pista:
a) onde houver foco de pedestres. obedecer ib indicações das
luzes;
b) onde nlio bouver foco de pedesties. aguardar que o semáforo
ou o agente de trânsito inteirompa o fluxo de vcfculos;

m - nas in_tcrscçõcs e cm suas proximidades. onde não existam
faixas de travessia. os pedcsttes devem
calçada. observando o qae segue:

atraVeSSar

a via na continuação da

a) nJo àevedo adentrar na pista sem antes se certificar de que
p<?dem fa%8-lo sem obstruir o ttãnsito de veículos;
b) Uill2 vez iniciada a travessia de uma pista os pedestres ~o
devClio aumentar o seu percurso, demorar·sc ou parar sobre ela sem necessidade..

Art. 7L 0$ pedestles qne estiverem atravessando a via sobre as fa.ixas
delimitadas para este fim ledo prioridade de passagem, exceto cos locais com
sinalização semafórica. onde deverão ser respeitadas as regras estipuladas neste

Código.
Partígrafo único. Nos locais- cm que houver s_inaiiza.Çãosemafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não
tenham concluído a travessia. mesmo em caso de mudança do semáforo bõc:ranào
a passagem dos vefcnlos.
Art. 72. O 6rgào ou entidade com circunsc:rição sobie a via manterá.
obrl.gatoriameme as faixas e passagens de pedestres em boas condições de
vislõilidade. tügiene. segl.l.Wlça e sinalização.
CAPÍTIJL()

v

DOC!PADÃO
Art. 73. Todo cidadão ou entidade civil tem o diJ:eito de solicitar. por
escrito, aos órgàos ou entidades do .Sistema Nacional de Trânsito sina!izapo,
fiscalizaç!lio., e implantação de equipamentos de segurança. bem como sugerir
alterações em normas. Iegislaçào e outros assuntos pertinentes a este Código.
Art. 74. Os 6rgllos ou entidades -pertcDCectcs- ao Sistema Nacional de
Tdnsito tem o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito. dentro de
praws mínimos, sobre a possibilidade ou nào de atendimento, esclarecendo ou_
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CAPtiur.o vu

justificando a análise efCtuada. infotmando ao soUcitmte quando tal evento
oconcá,. se pertinente.

DASINAUZAÇÃO DE 1RÃNSITO

Panfgrajo únicO. As campanhas de trânsito devem esclarecer
quais as atribuições dos órgãos c entidades pertencentes ao sistemâ Nacional de
Tdnsito"c como proceder tais solicitações.

Art. SL Sempre que necessário,. se!á colocada ao longo da via.
sinalizay3o prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a
CODdutores e pedestres,. vedada a utilização de qualquer outra.

CAPfnJLOVI

§ t• A sinalização será colocada em ~ e condições que a
tomem perfeitamente visível e legfvel durante o dia e l noite, em distância
compatível com a segu:xança do cdnsito. conforme noonas e especiflcações
cooJid3s Dalegislaç3o complementar.
§ '? O CONTR.AN poderá. aatnrizar, em caráter experimental e
pol' período prefixado. a ~ de sinalização não prrnsta neste Código ou

DAEDUCAÇÃOPARAOTRÃNSII'O

Art. 75. A edocação para o· trânsito é dircir:o de todo cidadão e
constitui dever prlorit:lrio para os componentes do Sistema Nacional de Trbsito.
§ ! 0 É obrigat6ri;i a existência Cc coordenação educacional em
cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Tramito.

emle~comp-.

§ r Os órgãos ou entidades exec'utivos de transito deverão
promover, dentro de sua estrutUra organizacional ou atrav6s de convênio, o
fnncionam1:nto de Escolas: Póblicas de Trânsito. nos moldes c padrocs
estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 82. Nas vias ptíblicas e nos imóveis é proibido colocar luzes.
pob1icidade,. :inscrições. vegetlÇão e mobiliário que possam gem confusão,
interferir na visibilidade da s~ de trânsito e comprometer a segurança do
tr!nsito.

Art. 76. O CONTRAN estabeleceR annalmc:nte os temas e os
cronogramas das campanhas de ambi.to nacional qne dcverlo ser promovidas por
todos os órgãos ou entidades do Sistema NaclODal de Trânsico, em cspoc:ial nos
pcri'odos referentes .às. férias escolares. feriados protoogados e lt Semana Naciocal
deTdnsito.
§ 1° Os 6rg3os. ou euJidades: do Sistema Nacional de Trlnsito
deverão promovet outras~ no !mbito de sna cin:unscrição e de acordo
com as pecoliaridades !ocais.

· Art. 83. É proibido mx.r some a sinalização de tdnsito • ~"'
suportes 011 juilto a ambos. qualquer tipo de publicidade, inscrições. legendas e
símbolos que não se relaclonem com a mensagem da sinalização.
·

.

§ Z' As cmnpa!>ha> de que · - este artigO ... de .........
~~e~os~de~c~~~de~e~
e%plorados pelo poder público,, obrigados a difundi-las grabritamcttte. com a

6"""

frcqü!ncia <=ndada pel"'
oompct.ent<o do Sistema Nacioaal de·.
Tdns:i.to.
.
Art. 77. A edt!.caçio parà o transito será promovida na pr6-esc:ola
e nas escolas de 1•, r e :r graus. attavts de planejamento e ações coordtnadas
entre os órgios e entidades do Sistema Nacíonal de Trlmito e de Educaçio. da
Uniio. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. 1!2$ ICSpCdivas áreas
dcatuação.
Panfgrafo único. Para esta finali~ o MiDistério da Educação
c do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de ~das
Universidades Brasileiras. dirctamente ou mediante convenio promoverá:
--

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um cwrfculo
intetdisciplinar com conteúdo prograuilltico sobre segurança de tdnsito;
n - a adoção de conteúdos rdativos à. educ:ação para o trânsito
nas escolas de formação para o magist&io e o treinamento de professores e
mDitiplim - a -criação de corpos t6cnkos intc%profission para
levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao ttânsi.to;
IV - a elaboração de planos de redu~ de acidentes de trânsito
junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, visando à
integração universidades/sociedade na área de rrânsi.to.
Art. 7S.. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Minist6rlo
da Saúde, mediante proposta do CONlRAN, estabelecer campanha nacional
esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros cm caso de
acidente de trãnsito.
Panfgrr.:zjo único. Estas campanhas terão carátct permanente
atrav6s do Sistema Único de Saúde- SUS, sendo intensificadas nos períodos e na
forma estabelecidos no art. 76.

Art. 79. O$ Mlnistérlos da Saúde,. da Educação e Desportos. do
Trabalho. dos Transportes e da Justiça. at:raV6> do CONTRA.N, deseuvolvedo e
implementarão programas destinados à. prevenção de acidentes.
Pan.fgrajo único. O pen:entual de 10% (dez por cento) do total
dos va!om; auccadados destinados à Previdência Social. do Ptemio do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais. causados por Veículos Automotores de Vza.
Terrestre- DPVAT, de que trata a Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974.
serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito
para aplicaç1o exclusiva em progr.unas de que trata este artigo.

Art. 80. Os órgãos e entidades exccutivcs de ldnsito poderilo firmar
convênio com os órgãos de educa.çlo da União, Estados, Distrito Fcdelal e dos
Municípios. nbjetivando o cnmprimcnto das obrigações contidas neste çapitulo.

Art. 84. A fixação de publidcbde ~ de quaisquer Ie~ ou
símbolos ao longo das vias condiciona-se à. p~ aprovação do órg!o ou
entidade com circunsc:rição sobre a via.
·

.,
.·. ·. · · Art. 85. O 6qão ou entidade de t:rãnsito com ci:rcunsc:tiçio sem: a via
poderá retirar ou determinar a imediata Ietitada de qualquer elemento
prejudique a visibilidade da siaa:lizaç!lo varia e a segurança do uãnsito, com
para quem o tenha colocado.

0::

Art. 86. Os locais destinados pelo órgão ou eutidade de trânsito com
c:iR:tmserição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com
faixas pintadas 011 dc:marcadas DO leito da \'Ía..
Art. 87. Os locais destinados a postos de gasolina. oficinas,.

""""""""'
....,_tos.
"'""' ou garagens de uso coletivo deverão ter suas CI1Il'ad.a$ e saídas

devi~te idcnrificvfas na fonna regulamentada pelo CÓN'IRAN.
Art. 88. Os sinaís de tdnsi.to classificam-se em:

I - verticais;
n-~

m- dispositivos de smafização anxiliares;
IV - lwninosos;

V-""""""
VI- gestos do ageme de trânsito e do condutor.
Art. 89. Nemuma via pavimentada .podecl. ser entregue após sua
c:onsttuçio, ou reaberta ao ttãnsito após a realização de obras ou de manutenção,
enquanto nlo estívcr devidamc:Dte sinalizada. vertical e horizonralmente. de
forma a garantir as condições adc:quaclas de segurança na circulação.

=-_

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de

vias em obras. deverá

ospocffica' odcqnoda.

~

Art. !Hl. A sinalização terá a seguinte ordem de prc:valBncia:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as regras de circulação e
outros sinais;

n - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;
m - as indicações dos sinais sobre as demais ~gras de trânsito.

ArL 9L Nlo serão aplicadas ás sanções previstas neste Código por
inobservancia ~ siDalização quando esta for insuficiente ou incotreta.
§ 1• O órgão ou enUdade de 1;rànsito com cfrcuosçrição sobre a
via 6 responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta,
insuficiência ou incorreta colocação.
§ 2" O CON'l'RAN c:ditad ~ Cmm'lc:tnentares no que se

refere à. interpretaç3o. colocação e uso da sinaliz.ação.
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DAENG~~~·t'~~~~~~ÇÃOE
Art. 92. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulame:utos a serem
adotados em todo o renitório nacional quando da implementação das soluções
adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem praticados por
todos os 6rgãos e entidades do Sistema Naci(lJla]. de Trânsito.
Art. 93. O CONTRAN estabelecerá padrões para operaçlo. · a
fiscaliza.çào c o policiamento ostensivo de trinsito de veículos e de pedestres de
acordo com a população e as frotas xegistradas.
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Art. 100. Somente poderá transitar pelas vias terrestres. o veiculo cujo
peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1'" O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem
ou pela verificaçio de docul:nento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
§ 2" Será. tolerado um percentual sobre os li:tnites de peso bruto
total e peso broto transmitido por eixo de veículos à. superfície das vias, quando
aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
§ 3"" Os equiparoentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de
veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade
estabelecidas pelo~· ouvido o 6Igio ou entidade de metrologia legal.

§ 1° A padronização a que se refere o coput deste artigo objetiva·
quantificar e qualificar homens e eqnipamenros, considetando o número de
veículos. e de pedesttes.

Art. IOL Nenhum veículo ou combina.ç§o de veículos poderá transitar
com lotação de passageiros, com peso bruto total, com peso bruto total
combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem
ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade ttatora.

§ T Os critérios a serem coDSiderados para claboração do,.
treinamento dos agentes fiscalizadore:; obedecerá h llOIID3S do CON'IRAN.

e:~ttralargos. de~ seus limites de

Art. 94. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em '
pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do ótgão ou
entidade com circtmscrlção sobre a via e sem que dele conste
para

estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.

·

ma
·

. Art. 95. Qoalquer obstáculo à livre ciicuiação e à scgur.mça de
vd'ciutos: e pedesties. tanto na via quanto na calçada. deve ser devida e.
imedjaeymenfr sinalizado. caso não possa ser retirado.
''
Pturí.gnzfo único. :É proibida a utilização das ondulações
transversais e de sonorizadores como redutcres de velocidadi, salvo em casos
especiais definidos pelo órgão ou entidade oompctc"Dte, nos Padri5es e critérios

estabelecidos pelo CONIRAN.

riu

Art. 96..Ncnhnma obiâ on eventoqne posSa:Peiiuxb3r inÍmon1pet ·:
a üwe cin:nla.çio de veículos e pedestres. ou colocar em risco soa segurança. será
iniciada sem pem;t.is.slõ plévia do órEão ou cutidadc de tdns.ito com circunsaição
sobre a via.
§ t• A obrigação de sWli= é do xesponsáve1 pela co:ocução ou
manuleDÇão da obra ou do evento.
§ 2" É obrigatório aviso à oomtmidade, através. dos meios de
comunicação social. com quarec.ta e oito horas c!E'"antec"'..dê:ncia. de qualquer
ioterdiçio da via. indicando..se os caminhos alternativos a serem utilizados, salvo
em casos de emergência.
§ 3'" A inobservância do disposto neste artigo será punida com

ParágrafÔ único. O CONTRAN regulamentará o uso de pneus
peso.

Art. 102. AIJ vekuio ou combinação de veículos l,ltilizado no
transporte de carga indivisível. que não se enquadre nos linrites de peso e
dimensões estabelecidos pelo CONI"RAN? poderá ser. coocedida, pela autoridade
com circunscrição sobre a ~ antorizaç3o especial de trânsito. com prazo certo.
válida para cada viagem. atendidas as medidas de segurança consideradas

""""'""'·..
§ 1• A anÜmzação scd. concedida mediante requcriment:o que
especificará as caracterlsticas do vefcuJo ou combinação de veículos e de carga. o
percurso, a data e. o botário do cJeslo:camento iniciaL .
.

... :.~·: · §TA~ "aão
responsabilidade
por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos cansar à via oo a:
terceUos.
. ' .. '
§ 3'" Aos guindastes auto-propelidos ou sobre caminhões poderá
ser concedida, pela autoridade com ciR:unscrição some a via,. autorizaçio especial
de tiànsito, com prazo de sei$ meses. atendidas as medidas de segurança
consideradas necessárias

-·o be.neficiárloda

Art. 103. O veículo de carga deverá estar deridamente equipado
quando transitar, de modo a evitar o demmJamento da carga sobre a via.
Par4grafo único. O CONIRAN fixará os requisitos mínimos e a
forma de proteção das cargas de que trata este attigo, de acordo com a sua

"""""'"

varia entre 50 (cinqUenta) e 300 (trezentas) UFIR. independentemente
das cominações cíveis c penais cabíveis.
multa que

§ 4" Ao servidor público responsável pela inobservância de
qualquer das regras previstas neste artigo e seus parágrafos e nos ans. 94 c 95 • a
autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de cinqücnta por cento do dia
de vencimento ou IeiilUJlCr.lç!o d~da ecquanto permanecer a irregularidade.

CAPITuLo !X
DOS VÉCULOS
Seçãol

Das Disposições Gerais
Art. 97. Legislação complemectar classificará os vefculos quanto à
sua tração, espécie e categoria.
Art. 98. As características dos veículos, suas eSpecificações básicas.
configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação
serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.

Art. 99. Nenhum proprietário ou responsável poderá. sem pr6via
autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no
veículo modificações de suas~ de fáQrica.

Panigrafu único. Os veículos e motores riOvos ou-usados. que
sofrerem alterações ou codversões são obrigados a a~ os mesmos. llinites e
exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos 6rgiios ambientais
COinpetelltes c pelo CONIRAN. cabendo à entidade e:~tecutora das modificações
e ao proprietário do veiculo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências.

Da Segurança dos Veículos
Art. 104. O veiculo s6 poderá transitar pela via quando atendidos. os
requisitos c condições de segur.mça estabelecidos neste Código e em nonnas do

CONTR.AN.
§ I" Os fabricaDtes,. os importadores, os montadores e os
encarroçadores de vefculos devcr.1o emitir certificado de segurança. in_dispensável
ao_cadasttamento no RENAV AM. nas condições estabelecidas pelo CONTRAN.
§ "r O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a
periodicidade para que os fabricantes, os importadores. os montadores c os
encanoçadOieS comprovem o atendimento aos requisitos de segwança veicular,
devendo, para isso, manta disponíveis a qualquer tempo os resultados dos testes
e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança
veicular.

ArL 105. Os veículos em circulação terão suas condições de
segurança. de controle de emissões de gases poluentes e de ruídos avaliadas
medlante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas
_ _pelo CON1'RAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emisstO de
gases poluentes c ruídos.
§ 1" Os órgãos - e entidades e:tecutivos de trânsito poderão
credenciár entidades idõneas e de reconhecida capacidade técnica. excluiDdo-se
ãquelas que desempenham atividades de com6lcio ~ veículos. de_ autopeças, de
~ços de manu~ e reparo de veículos, para realizar a inspeção, na fonna e
condições determinadas pelo CONTRAN.
§ 2" Para se credencia:em junto ao órgão ou entidade executivos
de ttânsito, as entidades a que se refere o § l"" deste artigo cão podem ter sido
condenadas pelo cometimento de lnfraçOes p:evistas no Código de Defesa do
Consumidor.
- -
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? 3" Profissionais encarrcgadqs da realização das inspeções de
segurança veicular deverão P,OSSO.ir certificado de qualificaçlo técnica nec~
estabelecida. pelo CONI'RAN.

§ 1.. É proibido o uso de cortinas, petsi.anas fechadas ou similares
nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em
ambos os lados.

§ 4° cabe aos Mnnícfpios c, CClncorrenremente. aos Estados.
legislar, organizar e prestar os· serviços. dirctmaente ou sob o regime de
concessão ou pcmlissão, relativos à iospeção veiculal"àe emissão de gases.
poluentes e rnfdos. devendo o CONIRAN criar meios para que essa inspeç!o se
dê de forma integrada com a inspeção de segurança veicular de que trata este

§ '2:' é proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou
qualquer ourn. que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do
pára-brisa e da traseira dos vefculos. salvo o disposto no § 3"'.
~ § s• -.Os veículos de . transporte coletivo de passageiros,.
obedecidas as exigências estabelecidas pelo poder competente para autorizar,
permitir ou conceder a exploração de serviço, poderão conter, na parte traseira.
envidraçada ou não, e nas Iatmis, painéis publicitários. desde que cão contcllham
conotação politica.

-·

..

§ 5" Será aplicada a regra dlL medida administrativa de retenção

aos veículos reprovados na inspeção de segm:ança e na de emissão de gases
poluentes c núdo.
Ait. 106. São equipamentos obrigat6rioi: dos veículos, entte otttros a
serem estabelecidos pelo CONTRAN:

·"

· I . cin!o de segur.mça. c:onfonne rcgulamoo13Ç3o espedf!O. do

CONIRAN;

·. . . rr·-· para'os veículos' de iranWorte e de ConduÇão-escolar, os de

transportC dC passageiros' com maiS ~- dez lugares c os-tic carga com pc!IO bruto
total superior a três mil c quinhento$ qui1ogramis. faixas de segurança nas cores
branca e vermelha com amdlções de visibilidade diurna e notuma afixados na
tmcir:t. e nas: ·laterais dos vefculos e equipamento registrador instmtãnco

inalteráveldevelocidade'etcmpo;' ·

m --dispositivo

-'- ---

·-m

h.-.>'!"''·~-

IV ·- encosto_ de cabeça para todos os tipo$ . de v~fculos
antomotmcs,. segnodo normas estabelecidas pelo CONTRAN;

oaid~
Art. 114. O veículo será identificado obrigalOtia:rnente por caracteres
gravados no chassi ou no monobloc:o. reproduzidos cm outras partes. CODÍOOllC

·.._,.
temporário de

d.ispuseroCONTRAN. :.· ,- 1_.;:-:;:;.:t~: .: ':'_>'>;' ;.·
§ 1° A gravação de que trata este artigo seri. realizada pelo
fabricaDtC 00 mbmador, de modo a identificar o vdc:DJo, seu fabricanfe e as suas
cmctetfstic:3s. além do ano de ~ que não poded ser alterndo.
.•.. ' .' § 2". As~ ~ """"''"" depeod<rno de pmvia
~ de autoridade executiva de triDsito e somente sedo processadas por
estabelecimento px ela credenciâdo, mediante a comprovação de propriedade do
veículo. 'ID3!1tida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricaçJo.

vm - p;ua as bicicletas e ciclomotores. a campainha. sinalização
lateral e nos peaâis. e espelho retroVisor do lado

.
§ 3" NenhUm JXO!>rlot'rio podetá. s= pmvia """"""' da
autoridade exeCutiva de trânsito. fa:z.er, ou ordenar que se faça,. IIlOClificaçõe$ da
identificaç3o de seu veículo..

v .·'equipamento suplerne~tar de~~ bag") froútal."~

o condutor e o(s) passageiro(s) do banco dianteiro. segundo especificaç&s e
prazo estabelecidos pelo CONTRAN;
.
VI - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases
poluentesedc~~iDstaladospelosfabricaDtes;_

VD - dispositivo destinado ao
resíduos gerados pelos ocupantes do veículo;

annaz.enam~

dianteira. traseira,

esquerdo.
~ t• O CON'I'RAN _disciplinatá o uso dos equipamentos
obrigatórios dos veículos e det:enni.oará suas especificaç&s técnícas.
§ r Nenhum veículo poderá trms:itar Com equipamento ou
acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas
administrativas~ neste Código.

§ 3'" Os fabricantes. os importadores. os montadores. os

encuroçadorcs de veículos e revendedofes devem comercializar os seus vefculos
com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo. bem como com os
demais equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRA.N.
. § 4• O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do
disposto neste artigo.
Art. 101. No caso de fabri~o ~ ou de modificação de
quando ocotrer substituição de equipamento de segurança
especificado pelo fabricante. ser! exigido, para licenciamento e registro,
certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada. por órgão
ou entidade de mctrotogi:llcgal. conforme oonna elaborada pelo CONTRAN.

veículo

Art. 113~ cis ~- as tOOntac~orns. as encmoçadoras e
fabricantes de veículos e auto-peças são responsáveis civil e criminalmecte por
danOs cauSados aos usuários e.a.té:rc:eiroo.. ao meio ambiente; deconemcs de
fal.bas oriundaS de ptÓjétos e da· ·qualidàde dos matetiais · e . equipamentos
utilfz:ados na fabricação dos OJeSmOS.
·
·

que permita a identi:ficaçãct autolllática de

veículo;

notuma

Art. 112. O CONTRAN regulameDtatá os mãteriais e eqnipamentos
que devem fazer parte ~ conjunto de primeiros socoaos,. de potte obrigatório
,.'J ,

para os veículos..

ou. ainda.

Art. tOS. Onde não ~ J,inha regular de ônibus. a autoridade com
circunscrição sobre a via poderá autorizar, a tftu.lo precário, o transporte de
passageiros em ve!culo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de

segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN.
Art.109. O transporte de carga cm veículos que realizam transporte de
pas.sag.ciros só pode ser rea1i:tado de acordo com as normas estabelecidas pelo
CONTRAN.
ArL 110. O veículo que tiver alterada. qualquer de suas cataeter1stie&$
para competição ou finalidade análoga s6 poderá circular nas vias públicas com
licença especial da autoridade de trânsito, em itinerário e borário fixados.

Art. 11L É proibida a aposição. nas áreas envidraçadas do veículo, de
inscrições. películas refletiva<> ou não, _adesivos, painéis decorativos ou pinturas.
salvo as de caci1cr técnico necessárias ao funcionamento do veículo,

Art. 115. O veículo seni identificado extemamettte por meio de placas
refletorizadas dianteira e traseira. sendo esta laaada em sua estrutura. conte!ldo
além de outros dados de segurança o cúmcro do chassi. obedecidas as
especlficaÇões e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1° Os caracte:IeS_ das placas sedo individualizados para cada
veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu

xeaproveitamento.
§ r As piacas com as cores verde e amarela da Bandeira
Nacional serão usadas somente pelos veículos de rep:esectação pessoal do
Presidente da República e Vice-Presldente da República. dos Presidentes do
Senàdo FedCrnl-e Cãfuàra dos- Deputados~ -ôo Presidente e dos Mi_Distros do
Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da
U~ e do Procurador·Geral ~República.
§ 3'" Os veículos de repteSentaçiio dos Pn:sldentes dos Tribunais
Federaís, bem como dos Govemadores. Prefeitos, Secrerários Estaduais e
Municipais. dos Presidentes das Assembléias Legislativas,. das Câmaras
Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Fede:ral. do
Chefe do Ministério Público respectivo e dos Oficiais Generais das Forças
Armadas, terão placas especiais de acordo com os modelos estabelecidos pelo
CONTRAN.

§ 4° Os aparelhos automotOies destinados a puxar ou anastar
maquinaria de qualquer natureza ou a cxecutu trabalhos agrícolas e de
const:rução _ou de pavimentação são sujeitos. desde que lhes seja facultado
transitar nas vias, ao registro c licenciamento da repartição competente, devendo
receber, DeSSe caso, numeraçloespecia.l.
~

5° O disposto ceste anigO não

~

aplica aos veículos de uso

b61ico.
§ 6" Os veículos de duas ou três rodas esrJo dispensados da. placa

Art. 116. Os veículos de propneàade da União, dos Estados e do
Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados,. somente quacdo
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estrit:unente usados em serviço resezvado óe caráter policial. poderão usar placas
partic:ul.axcs obedecidos os critéios e limites estabelecidos pela legislação que
tegulamenta o uso de vefculo ofü::iaL.
Art. 117. Os veículos de transporte de carga e os co!etivos de
passageiros devt:do conter, em local facilmente visível. a inscrição indicativa de
sua tara. de seu peso bruto total (PB1), peso bruto .total combinado (PBTC) ou
capacidade .máxima de tração (CMT) e de sua lota.çlo, sendo vedado o uso em
desacordo com a sua classificação,

§ 7! No .caso de transferência de domicílio ou residência no
endereço num prazo de
!rinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de

IIlCSIIlO ~io. Oproprietário c:omunicád. o novo

Licenciamento AnuaL

· § 3" A~ção·do-~

· · · Art. 124. Para 3.' ~novo Certificado
Veículo sedo exigidos os seguintes. documentos:
·

dó

dC ~

de

1 7 Certificado de Registro de VefcnJo anterior;

n - Cettificado de r lcenciamento Amlal; .

DOS VEíCULOS EM CIRClJLAÇÃO IN'I'ERNACIONAL
Art. 118. A cireulação · de vefcu1o no tenit6rlo nacional.
iDdependen~te de sua origem. em transito CDtte o Bzasil e os países: com os
quais exista acordo ou ttar.ado internacional, reger-se--á pelas disposições deste
Código, pelas con~ e acordos intenla~nais

ratificaclo_S.

.. , Art. 119. As repartiç~:·adúaneirn:s' ~os~ de controle de
fronteira comunicarão diretamecte ao RENAVAM a entrada e saída remporária
ou definitiva de veículos.
· · · · • • .~ ---:. . . •. . · ·
_
Parágrafo único. Os 'VeÍCulos licenciados no exterior não
poderão sair do tetritório nacional sem a prévia quitação de d&itos de multa por
infrações de trânsito e o ressarcimento de danos que tivemn causado a bens do
pattimônio público, respeitado o pri.ccfpio de reciprocidade.

·CAPÍTULOn

Do REGISTIW DE VEICULOS

·

. Art. rio. Todo. veículo ~~. ~ '~ reboque ou
semi-reboque. deve ser registrado no órgão executivo de trãnsito do Estado ou do
· Distrito Federnl. no município de domicilio 011 resideacia de seu proprictfrio, na
·

certmcado~comunicaclaaoórgão

executivo de tnmsito que expe9.iu o anterior e ao RENAV AM.

CAPlTIJLoX

forma da lei.
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.
§ 1' Os 6Igãos. ~~os. ·de trJnsito dos EstadoS e do Distrito
Federal somente registralão vdculos oficia4 de propriedade da a.dministração
direta, da União, Estados,. Dístr!to Federal e Municípios, de qualquer um dos
poderes. com a indicação expressa. por piDtura nas portas,. do nome e sigla ou
logotipo do órgão ou entidade em ~o nome o veículo será registrado,
excetuando-se os vefculos de represeotaçlo e os pre'àstos no att. 116.

m - comprovante de transferencia de propriedade. quando for o
.

caso. conforme ~o e normas estabelecidas pelo C~NrRAN;
poluenu:s c

vckulo;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de
rufdo. quando houver adaptação ou alteração de C3I3Cterfsticas do

. .

.

~

V - comprov:mte de proc:cd8ncia c justificativa da propriedade
dos componentes e· agmgados adaptados 011 montados no vefcnlo, quando houver
-&s-~defábrica;·

,··: ..•
-- .· .· .. · .~\rJ~mrtorfzaçãodo~odaS~~~caso

da c:ao.goo:ia de <liplomáricos. de rq>Utições CODSU!a= de
caneira,. de~ de organismos intemaciooais c de seus integrantes;. ::·

de -

vrr- certidlo negativa ~ roubo oâ furto de veículo,. expedida no
município do registro anterior. que p:Kferá ser substituída por infonnação do
RENAVAM.
..
..
.
>

vm - comprovante &'·~ de
tributes,
_encargos e Illllltas de lriDsito vinculados ao vefca.Io. independcntemeDte da

débitos relativos a

-pelas-cometidas;..

.

IX- Rcg;stroN.cio.aJ de T~~ no Caso
de vefcnlos de carp;
·
' ·
X- comprovante relativo ao cumprimentJ? do disposto no an. 99,
quando houver alteração nas caracte:rfstica originais do veículo que afetem a
cmissãodep&luenteserufdo;:
.· ~ .. ,,:

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular c de
poluentes c rnfdo, quando for o caso. conforme regulamentações do CONTRAN
cdoCONAMA.

§ 'r O disposto neSte artigo não se aplica ao veículo de uso

Art. 125. AI; informações. sobre o chassi, o monobloco, os agregados e
- as características Oiigiriaís do Veículo devedO sei- prestadas ao RENAVAM::

Art. 121. Registrado o veículo, e:xpedir-se-á o Certificado de Registro
de Veículo - CR.V de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo
CONTRAN. contendo as caracterlstic:a e condições de invulnerabilidade à

I - pelo fabricante ou montadora, antes ·da comercialização, no
caso de veículo nacionaJ;

falsificação e à. adulteração. consistente na melhor t6cnica disponfvcl contra a

pc>soa ffsia;

b<lico.

contr.ofoção, - · duplloação c - ·
Pardgro.fo r1nü:o. O óigão executivo de trârisito dos Estados e do
Distrito Federal emitirá selo confeccionado com mate:ri.ai de vislõitidade diurna e
notuma e técnica que assegme proteção COiib'a falsificação. o qual scr.i afixado
no pára-brisa do vefculo através de adesivo que não permita. sua. fácil ret110Ç1o.
contendo o número da placa, número do chassi e ano do licenciamento.
Art. 122. Para a expediÇão do Certificado de Regístto de Veíar!os o
órgão executivo de trinsito constl.ltará o cadastro do RENAVAM e cxigilá do
proprietário os seguintes documentos:
I - nota fiscal fornecida pe)<) fabricante ou xevendedor, ou
documento equivalente expedido por autoridade competente;

U - pelo órgão alfandegário. no caso de veículo importado por

m - pelo importador, no caso de vefcnlo importado por pessoa
jnrfdica.
Ptlrágra[o único. As iDfonnações n:ccbidas pelo RENAVAM
serão ICpaSS3das ao ~ executivo de trânsito responsá.vei pelo registro,
devendo este comuni~ ao RENA VAM, tão logo seja o veículo registrado.

Art. 126. O proprietário de -Ve{culo irrecuPetâvei. oo definitivamente"
desmontado. deverá requerer a baixa do registro,. no prazo e fonna estabelecidos
pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do vefcuJo sobre 0 mesmo chassi,
de fonna a manter o registro anterior.
Parrfgrajo único. A obrigação de qoc rrata este artigo é da
companhia seguradora ou do adquirente do vefculo destinado à. desmontagem.
quando estes sucederem ao proprietário.._

li - documento fornecido pelo Ministério das Relações
Exterimes,. quando se tratar de vefculo importado por membro de ~
diplomáticas., de repartições consulares de carreira. de representações de
organismos íntemacionais e de seus integrantes..

Art. 127. O 6rgão executivo de transito competente s6 efetn:uá a baixa
do registro após prtvia consnlta ao cadastro do RENAVAM.

Art.l23. SCtá obrigat6ria a expediçlo de nOvo CertüiCãdodi RegiStro
de Veículo quando:_ - - --

de~,aoRENAVAM.

I- for transferida a propriedade;
U- o proprietário mudar o mco.icípiO de domicílio-Ou res.idê"ncía; m- for alterada qualquer característica do veíCulo;
IV - houver mudança de categoria.
§ I" No caso de uansferência de propriedade, o prnzo para nõvo
registro é de tri,nta dias.

·

Parógrafo único. Efctuada a baixa do registro. comnnicar-se-.â,.

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo
enquanto houver ~ fiscais e de multas de transito c ambientais,. vinculadas
ao vefculo, ~ependeptemente da responsabili~ pelas infiações: cometidas.

Ari. W. O registro c o licenciamento dos veículos de prOpulsão
humana. dos ciClomotores e dos veículos de tração animal obedecerão à
regulamentação estabelecida em. legislação municipal do domicilio ou :residanci.a
de seus proprietários.
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CAPírvi.O XII

-;;r idade su~or a vinte e um anos;

n- ser habilitado na ca!cgoria "D";
m- ser ju1gado apto em exame de avaliaç!o psicológica;_

Do UCENCIAMENTO
Art. 130. Todo veículo automotor, clétrlco, articulado. reboque ou
semi-reboque, para tr.ulSitar na via. deverá ser licenciado anualmente pelo órgão
executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal. onde estiver registrado o

vefculo.

·
§
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t• O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso b6lico.

§ 'r No caso de transferência de residência ou domicilio é válido,
dotante o exercício. o licenciamento de origem. obedecido o dispÕsto no-§ 2". do
art. 123.

'N - não ter cometido nenhuma iDfração grave ou gravfssimã. ou
ser rcincideate em iDfrações m6;üas durante os doze últ4Dos meses;

V - ser aprovado em CUISO especializado nos termos. da
.

~taçãodoCONTRAN.

ArL 138. O disposto neste Capftnlo não exclui a competCncia
mwiicipaJ de aptícar as exigancias previstas cm seus regulamentos,. para o
~de escoiates..

CAPÍr!.lüO XIV"

Art. 13L Ao . veículo licenciado será expedido, vinculado ao
Certificado de Registro, o Certificado de Licenciamento Anual. Do modelo e
esp<cific1ções -'>elecidos pelo CONTRAN.
.
§ t• O primeiro Iice:ttci!!!I!....,In será feito simu1taneamcnte ao

r

§
O veículo somente será 'considerado licenciadO estando
quitados os d6bitos relativos a tn1lutos, encargos e multas de trânsito e
ambientais. vinculados. ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas

mfrações """""""'·
§ 3'" Ao liCenciar o· veículo o propri.etárlo deverá comprovar sua
aprovação nas inspeções de segurança veicular e de eontrolc de emissões de gases
poluenles e de ruídos, conforme disposto no art. lOS.
Art. 132. oS veícnlos novos n1o estão ~~tos
~·e
te:rio sua. circulação regulada pelo CONIRAN durante o ttajcto entre a fábrica c
o município de destino.

aO

.

Pardgrafo únicO. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente.

DA HÀBMAÇÃO
Art.l39. A babiliração para conduzir vefcWo automotor e elétrico será
apurada através de exames que deverão ser reaiiz:ados junto ao órgão ou entidade
executivos do Estado. do domicílio ou residancia do candidato, ou na sede

~do~~·~~~~pteenchecosse~ requisitos:
I - ser pettalmente imputável;

U ·saber ler e .escrever;

Parágrafo único. A$. informações do candidato à habilitação
serão cadastradas no RENACH.
Art. 140. O processo de habilitaçW. as normas relativas à
aprendizagem pira conduzir \refculos automotores e elétricos e à autorização para
conduzir ciclomotores SCião regulamentados pelo CONTRAN.

aos veículos impoitados. durante o trajeto entre a alfãndcga ou entreposto·
alfandegário c o município de destino.

.

m- possuir ~ rle Identidade on equivaieutc.

... · § 1.. A~paracoodnzirvdcutos.depropulslohumanae

AnuaL

de tração animal ficará a cargo dos: ~p~os.
_
.
. § Z' O vefculo-conduzido por pessoa detentora de Pennissão para
Dirigir devC estar idcn~ de ~.com as normas Qo CONIRAN.

Art. 134.. Na cometciaiização de veículos usados. o novo proprietário
solidariamente pelas. infrações cometidas a partir da data do registro
de tianSferencia nos 6rglos executivos de trfn'mo cstaduai$ na forma do

Art. 14L O recoDhocimemo de habilitação obtida em outro país está
subordinado às condições estal;>elecidas em. convenções e acordos internaclonais e
b nonnas do CONTRAN.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certifi~ de Licenciamento

~derá

estabelecido nos arts. 123 e 124.

CAPtrvr.oxm
CONDUÇÃO DE ESCOLARES
Art. 135. Os veículos especialmente destinados ii condução coietiva
de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivos de transito dos Estados e do Distrito Federai.
exigindo-se. para tmto:

I- xegistro epmo veicy]o de passageiros;

n - inspeção semestral para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança;
m - pintura de

faix.a horizontal na cor amarela. com quarenta
centímetros de largura. à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroçaria. com o dístico "ESCOLAR", em preto, sendo que, em caso
de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem
ser invertidas;

rv -

equipamento registrador inStantâneo inalterável de

velocidade e tempo;
V - lanternas de luz branca. fosca ou amarela dispostas nas
extremidades da parte superior dianteira c lanternas de luz vermelha dispostas na

extremidade superior da parte traseira:;
VI - cintos. de segurança em número igual à lotaçlo;
Vil - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos

pelo CON'I'R.AN.
Art. 136: A autorização deverá ser af"lXada na parte interna do veículo,
em local visível. com inscrição da lotação permitida, sendo vedado a condução de
escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. _
_
Art. 137. O condutor de veículo destinado à condução de escolares
deve satisfazer os seguintes requisitos;_
-----

~ 142. Os candidatos. poderão habilitar-se nas categorias de ''"N' a
"E". obedecida a seguínte gradação:
I - Categoria ..A.. - condutor de veículo motorizado de duas ou
1;I:ês. rodas. com ou sem cano lateral;

II - Categoria "B" • co~ de ~o ~tOriZãdo. não
abrangidõ pela categoria ·w·, cujo peso bruto torai não exceda a três mil e
quinhentos: quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares. excluído o do
mot~
em_~

m-

Categoria "C" • condutor de veículo motorizado utilizado
de carga. cujo peso bruto torai exceda a tr8s mil e quinhentos

quilogrnmas;
trallspOrte

rv - Categoria "D" - colldutor de vel"cuto motorizado utilizado no
de passageiros. cuja lotação·-exceda a QitQ lugaJCS. excl~do o do

motorista;

V • Categoria "E" • condutor de ~binação de veículos em que
a tmida.de tratora se enquadre nas Categorias "B". "C'" ou .,-e cuja unidade

acoplada. reboque, semi-.reboque ou articulada. tenha seis mil quilogramas ou
mais de peso bruto total. ou cuja lotaÇão exceda a oito lugares. ou. ainda,. seja
enquadrado na categoria ttailer.
§ 1° Pata habilitar-se na categoria "C", o condutor devct;á estar
habilitado no mínimo há um aoo na categoria "B" e não ter cometido neohwna
infração grave ou gravíssima, ou ser reincideote em infrações IOédias, durante os
últimos doze meses.
§ ZO Aplica-se o disposto ~o inciso V ao condutor da combinação
de veículos com mais de wpa unidade tracionada. independentemente da
capacidade de tração ou do peso bruto total.
~rt. 143. O trator de roda,. o trator de esteira. o trator misto ou o
equ~pamcnto automotor destinado à movimentaç5o de cargas ou execuçio de

trabalho agrícola. de tem.plenagem. de construção ou de pavimentaÇão só podem
ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias ''C', ""D" ou
"E"'. -- --- --

-

-

-

- - --

-
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Art. 144. Para habilitar-se nas categorias "0.. e ''E" ou pata conduzir

veículo de transporte coletivo de passageiros, ~ escolares, de emerg!ncia ou de
produto perigoso, o ca.Ddidato. deverá preencher os seguintes requisitos:
·I- ser maíor de vinte c um anos;·

n- estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos n3 catcgori~ ~ ... ou no ~o M
mn ano na' caregoria "'C'", quanto pretender se habilitar oi Cazegoria "'Ir; e
'

'

•,

:·

'.

b) no mínimo há um ano na categoria "C, quando pretender se
habilitar na categoria "E";.
,) . j

m - não ter cometido nenhuma infraç3o gravt: ou grirvfssima' oU

ser reincidente cm ínfraçõcs m&lias durante os últimos doze meses;

·

IV - ser aprovado em CIUSO especializado c em cmso de
treinamento de prática veicular em sitna.ção de risco. nos. te:nnos da normatização
doCONl'RAN.

, .~A.rt.14S.Para conduzirvefcu.losde outra cuegoriao condutor deverá
fe!1].izar exames complementares · exigidos · para : babilitaçlo na. · categOria
pretendida.
.•
.. •... :.:,.; .,,_!.<-·<-, ~--+-=•"'-".o--.• ~· ). ~-~"·

'Art.; 146-:'o ~dlú)'l ~deverá~~~~-~
realizados pelo 6Ipo executivo de uansuo,.~ seguinte ordem; .
I - de apdd3o fisica c mental; .

.R-psico16gioo; ·. :- .:.: ··o ., ··• ·.:• -,, --r--

m- escrito. sobre legislação de trânsito;. •;··.·
IV - de noções de primeiros: ~ conforme tc'gl''amenraç::ro
doCO~; ... .
.......,,.,,, , } .<::.:.i ,.'!,'·.
··. '· V -de dimção vdcular. realizado na vi4 pública,. em veículo de
categoria para a qual estiver ~do-se.· ... ~, -· ·
..•,.. -""'" ,;•;·r····:.>;'. ·
.....~·-~·
. ·•. Pardgro:fi> único. Os resultados dos exames e a identificaçlo dos
.teSpeetivos examinadmes serão rcgistr.Jdos. DO RENAC!L " . >
Art. 147. Os exames de'babilítaçio.. exceto os de dileção veicular,
: poded:o ser apticados poc entidades ptiblicas ou priV3das credenciadas pelo órgão

executivo de transito dos Estados e do Distrito Federal. de acordo com as normas
.• estabelecidas pelo CONTRAN.
.
.
§ 1• A formação de condutores Qt:Yerá incluir, obrigatoriamerue,
CUISO d~.: .direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente
relacionados com o ttlnsito.
· ·
·
§ ZO Ao candidato aprovado
Dirigir, com validade de um ano.

serd

conferida Permissão para
~

.

§ 3° A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o lllCSIDo não tenha cometido
nenhuma infraçio de natureza grave ou gravíssima on seja reincidente em
infração mé:fia..
'
.
§ 4~ A não obtenção da Carteita Nacional de Habilitação. tendo
em vista a incapacidade de atendimento ao previsto no § J- deste arti~ obriga o
candidato a reiniciar todo o processo de habilitação previsto neste Código.
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" Cxecutivo local de Erãnsito, para o período de um ano, permitida a recondução por
"""' wn pcícdo de ;gu.J dwaç>o.

§ 1• Na Comissão de exame de dircção veicular, pelo menos um
membro deverá ser habilfuado na categoria igual ou superior à pretendida pelo

·"""""""'-

§ 2" Aos · militares das. Forças Armadas e Auxiliares que
possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporaç&:s.
dispensar-se-ão, para a concessão da Carteira Nacional de Habilitação, os exames
a que se houvemn submetido com aprovação naquele CUISO, desde que neles

sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
'· § ~ O interessado instruirá o seu requerimento com offclo do
Coma:ndante. Chefe on Diretor da organização militar em que servir. do qual
constamo: Q número do registro de ideDtifu:açãO. naturalidade, nome, filiação,
idade e categoria em Que se habilitou a conduzir. acompanhado de cópias das atas
do exames prestados.
·
., ..
, § 4• O CONTRAN: podCrá dispensar os pil~s militate's e civis
que ~ O cartão de Sadde expedido pelas Forças Armadas ou pelo
Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestaç3o dos exames de
aptidlo trsiCa,. menta! e psicológica necessários à babilitação para condutor de
veículo automotor.
Art. 152. O C3Ildidato habilitado ~ em seu prontuário a identificação
de-seus instrutores e.examinadores. que serão passíveis de pwrição conforme
~zul!unentaçáo a serCstabclccidapeJo CONIRAN. .
~
,
·pardgTajo
As ~a'idad~ .aplicadas aos i.nstrutdces e
examinadores sedo de adverteocia. suspensão e C3Ilcclamento da autorização
para o exercfcio da atividade. conforme a falta cometida.

rinico.

- .;:..r.f:.:; ·' ~ ',·•·;

"~--;·;

. ,· ·;.-.,:·_ •· ~-..•.

~.,.

:

- .•

."' ..•• .:. ..

Art. 153. 0$ veículos destinados à fom:tação de condutores sedo
identificados poc uma faixa amarela. de vinte centímetros de largura, pintada ao
longo da. carroçaria, l meia altura. com· a inscrição ..AIITO ESCOLA" na cor
..
.
.

""""'.

Parágrafo tlnü:o. No veículo eventualmente utilizado para
aprendizagem.' quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao
longo de sua carroçaria. à meia altura, faixa brnnca removível, de vinte
centímetros de largura. com a inscrição "AUTO ESCOLA" na cor preta.

Art. 154.. A formação do condutor de veiculo automotor e elérrlco será
realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou
do Disnito Federal. pertencente ou não à entidade credenciada.
Art. 155. O CONI'RAN regniamentará o credenciamento para
~o de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formaç3o
de condutores e às exig!ncias necessárias pata o exerefcio das atividades. de

instrutor e examinador.

Art. 156. Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem,
de acordo com a regulamentação do CONTRAN. após a aprovação nos exames
de aptidão fisica, mental. pslcotógica. de primeiros socorros e sobre legislação de
trâlls:ito.
Art..l57. A aprencli:zagem s6 podetá realizar.se:

Art. 148. Os exames psicológicos e de aptidão flsíca e mental sedo
preliminares e renovoiveis a cada cinco anos, ou a cada tr!s anos para condutores
com mais de sessenta e cinco anos de idade. no local de residencia ou domic:llio
do examinado.

I - nos teimos, horários e locais estabelecidos pelo órgão
executivo de trânsito;

Parágrafo único. Quaiido hOuVer mdíciOS de deficiência física.
mental. psicológica ou de progressividade de doença que possa diminuir a
capacidade para conduzir o veículo. o pr:uo previsto Deste artigo poderá ser
diminufdo por proposta do perito examinador.

Parágrafo único. Além do aprendiz e. do instrutor, o veículo
utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante.

Art. 149. Ao renovar os exames previstos no artigõ anterior, o
condutor que não tenha cmso de ~ defensiva e primeiros socorros deverá a
eles ser submetido, confonne nonnatizaç§.o do CONlRAN.
Pardgrqfo único. A emp•...:. ~ que ntili%a eondntõres coi1trarados
para opear a sua frota de vefculO$ t obrlgada a F:mecc:r curso de direção
defensiva. primeiros socorros c outros conforme normatização do CONlRAN.

Art. L•O. No caso de .reprovação oo exame escrito sobre leg:islaç3o de
transito ou de direçlo vcicubr, o candidato só poderi. repetir o exame depois de
decorridos· ·~dias da di~ do resultado.

Art. lSL O Exame de Direçio Veicnlar seri realizado perante uma
.::Omiss5o composta por três membros designados pelo dirigente do ~o

n - acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado.

Art. 158.. A Cartcinl Nacional de Habilitação, com indicação da
categoria ou. categorias em que o condutor se ache habilitado, do tipo sangüíneo e
fator Rb, será expedida em modelo único e_de acordo com as especificações do
CONTRAN, conterá fotografia. terá fé pública e equivalerá a documento de
identidade em todo o território nacional e será confeccionada com material de
segurança que melhor atenda a condição de resistência à contratação. alteração.
duplicação e simulação.
§ 1• É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da
Carteira Nadonal de Habilitação quando o condutor estiver à cfu:cção do veículo.

--

§ 2" A validade da carteira Nacional de Habilitação esti
CODdiclonada ao prazo de vigencia dos exa.mes. psicológicos e de aptidão ffsica e

§ 3'" A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação
será regulamentada pelo COI'IlRAN.
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§ 4• Quando o condu_tor txansferir seu. domicílio ou rcsidencia,
deverá registr.lr sua carteira no órgão executivo de trânsito local de seu novo
domicilio ou residência. nos tricta dias subsequ~

§ SO A Carteira Nacional de Habilitação e a Permiss3o para
Dirigir somente tcrãc:t validade para a condução de veículo qumdo aptese~~tada
em· orlginaL.
§ fr A idenrificaç:Jo da Carteira Na.cional. de Habilitaçio
expedida e a da autoridade expediclora sedo registradas no RENACH.

Infração: gravíssima;

Penalidade.: multa;
Medida administrativa.: Recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação e retenção do veículo até a aprc:sc:nta.ção de condutor habilitado;

- ...-

_
VI - sem usar lentes corretoras de visão. aparelho auxiliar de
audição, de prótese física ou as adaptações do ve:fcnlo impostas por ocasião da
concessão ou da renovação da licença para conduzir.

§ ~ A cada condutor COitCSpOnderá cm ánico registro no
RENACH. agregando-se neste todas as inform.ações.
·
§ 8" A ~ovação da validade da Carteira Nacional de
:Eiabij.itação 011 a emissão de uma nova via SOIIlCiltt será ICilizada após quitaçlo
de débitos constmtes do prontuário do condutor.
•
§ 9" As entidades de direito pliblico ou privado deverão rdl::t a
Carteira Nacional de Habilitação de seus servidores ou empregados quando estes
fom:n acometidos de doença que comprovadamente os incapacitem pacl dirigir
veículo, remetendo-a ao órgão executivo de tr!nilio local on ao que bonver
e:xpedído o referido documento.

§ 10. O condutor deverá fazer constar no campo de observaç6es
da Carteira Nacional de Habilitação sua condiçllo de doador de 6rg3os. ,
ospeci!icmdo-os
Art. 159. O condutor condenado por delitO de tdnsito devcd ser
submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as
normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento
da prescrição. em face da pena concretizada na sentença.
·

§ 1° Em c3so de acidCnte grave, o. cOndutor nele envolvido
poderá ser submetido aos. exames exigidos neste artigo., a juízo da autoridade
executiva estadual de 1rlnsito, assegurada ampla. defesa ao condutor.
§ Z' No caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva
estadual de trânsito poderá apreeoder o documento de habilitação do condutor at6

~dade:

Art. 162. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições
previstas 110 art. 161.
Jnfraç!o: As mesmas pieVist1s no art. 161;

Penalidade: As mesmas ~DO do art. 161;

Medida administrativa: A mesma pmista no inciso m do art.
161.

iaSoa nas

Art. 163. Permitir que
coDcliç&s referida$ nos incisos do
art. 161 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via.
Infraç:ão: As mesmas~ nos. incisos do art. 161;

Penalidade: As mesmas previstas no art. 161; .
Medida ~va: A mesma prevista no~

161,

!Dfnçãoo~

Penalidade: multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de
condutor habilitado e recolhimento do documento de babiiítação.

DAS !NFRAÇÕES
~~

Art. 160. Constirui infração de trânsito a inobservància de qualquer
preceito deste Código, de legis~o complemenW' ou das Resoluções do

CONIRAN, sendo o inf:rator sujeito ;b penalidades e medidas administrativas
indicadas em cada artigo. ai6n das punições previstas no Capftulo XIX.

Parágrafo único. As infraç&s cometidas em relação às
Resoluções do CONTRAN tetio suas penalidades c medidas administrativas
definidas. nas próprias Resoluções.

Panigrafo único. O limite de alcoolemia também poderá ser

apurada na forma do art. 276.
Art. 165.. Confiar ou entregar a direçlo de vefcu1o a pessoa que,
mesmo habilitada,. por seu estado tisico ou psíquico, não estiver em condições de
dirigi-lo com segurança.
Infração: gravíssima:

Art. 16L Dirigir veículo:

Penalidade: multa.

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitaçio ou Pennissão
~ça.

-~

Art. 166. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de
conforme pte'listo no art. 66.
Infração: grnve;

Penalidade: multa (três vezes) c apreensão do veículo;
li - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para
Dirigir cassada ou com :suspensão do direito de dirigir;

Penalidade: mulra.
Medida administrativa: retecção do veículo até colocação -do

cinto pelo infrator.

-~ssi=;

Penalidade: multa (cinco vezes) e apreensão do veículo:

m - com Carteira

Nacional de Habilitação ou Permissão para
Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo;

Art. 167. Transportar crianças. em veículo automotor sem obscrvlncia
das regras de segurança especiais estabelecidas neste Código.

_

lnfnçãoo grnvfssUna;
Penalidade: multa;

Jnfraç§o: gravíssima;

Medida admirristtativa: retenção do

Penalidade: multa (ttes vezes) e apreensão do veícnlo;
RecolbimeDto

do documento

de

IV - fora. das restrlções impostas pma a Pc:xmissão para Dirigir;
(cinc~

m ~. ~

Art.'t64. Dirigii d a ~-de álcoOi em nível superior a seis
decigrama:;: por litro de sallgue. ou de qualquer substância entoipeeente ou que ·
- . . . dep<nd!ncia ffsica ou psfqmca.

CAPfrur.om

-~
Penalidade: multa

multa;

Medida adD:lini$'ativa: tetcnção do vc!cuJ.o até o saneamento da
irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.

a sua aprovação nos exames realizados.

Medida administrativa:

001!7

ve:tes:) e cassaçlo

~ Permissão

para

Dirigir:

veículo

aM

que a

inCgularidade seja sanada.

..

Art. 168. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à
Inftação: leve;
Penalidade; multa.

Art. 16!t. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a
Medida administrativa: Recolhimento da Permisslo para Dirigir:

. V- com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há
mais de trinta dias;

via pública. ou os demais veículos.
lnfnçãoo gravíssllna;

Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigi.r,
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Medida administtati.va: menção do veículo e recolhimento· do
"""""""'de babililaç>o.

--

Art. 170.. Usar o vdculo para arremessar, sobre os pedestres ou.

veículos, água 011 detritos.

Infr.açlo: grave;
, '

' Penalidade: multa.

PenaJid3de: IDillta;
Medida ~va: lmloç!o do veículo

..

Art. 17L Atirnr do veiculo oo abandonar. na. via objctos on

n - nas demais vias;
I:nfraç3o: leve;
Penalidade: multa.

Imi"aç>o: m6lia;
Penalidade: malta;
Art. 172. Disputar cocrlda. por espírito de emulação.
~ gravfssUDa:
.. '
•••

Penalidade: multa. (tias vezes), suspensão do direito, de dirigir e

.
·
.
•. . · · ~
Medida administrativa:' Recolhimento do documento de
habilitaçloe remoção do ve!culo.
-:·,. • ·,.·:; _,. ·'' __ ;,.,

--

Art. 173. Promover. na via,. competição esportiva. eventos
orga:niz3dos. CJtiDiçlo e demoostr3çlo de perlcia em manobra de veículo, ou deles
participar, como coodutor, sem ~ da autoridade de tdnsito com·
circu:ascriçi(o sobre a via.
,·.,.r.• • · : :r- ·~·-·.,.- \-1~

...

Medida

.•. ,,
administrativa: RecoihimeDto do documento de

~~-~~~--

..........

___ .....

~.,~~--···~-·-.,..;:<r,;:::;·:-:

Pardgrafo tinim. As penalidade$ sJo aplictveis aos pro:motores e

aos condutores participantes.

Peoali<bde: multa:
Medida .idmmistrntiva: mnoçlo do vekulo.

"·'

Art. 180. Estacionar o vefculo:
· · '· .I ·..: · pas C:squinas e a menos de
alinhamento da via transvei"S3J;
.

',.

·'.

,

·

vekulo;

Medida administrativa: Recolhimento, do documento de

liabili.tação e rettlOÇio do vefcuio.

Art. 175. Deixar o condutor envolvido cm aOdente com vftima:
I -de prestar oo providenciar soccxro i\ vítima. podendo fazô..lo;

~
Peulidadc: multa;.

.. ;.:~:::.. '. ~-·:Memda.~~~~ck.VdêwO;.
. m . afastldo da guia da calçada a mais de um metro;

_,,....,

Pooalidode:

perigo para O ttansif.o DO local;
m - de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da
polfcia c da perícia;
lV - de adotar providências paxa remover o veículo do local.
quando determinadas por policial ou agente da autoridade de transito;

IV,-

-:m6dio;
Penalidade: multa
Medida administrativa: mnoç3o do veículo:
V - na pista de rolamento das estiadas. das rodovias. das vias de
tr.insito rápido c das vias doradas de acostamento;
Infnçl!o: ""'"""""'
Penalidade: nmita;
Medida administrativa: remoção do vCÍCUlo;
VI - junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou
tampas de poços de ·visita de galerias subteirâneas,. desde que devidamente
identificados, conforme especificação do CONTRAN;
-:m6lia;

V - de identificar-se ao poliçial e de lhe prestar informações
necessárias à confecção do boletim de oconencia.

Peoalidade: mu1ta:
Medida administrativa: rcmoç!o do veiculo;

Infnçl!o: gravfssUDa:
Penalidade: multa (cinco vezes), suspensão do direito de dirigir;

vn - nos acostamentos,. salvo motivo de força maior;
Infração: leve;

Recolhimento do documento de

Penalidade: multa;
M~ administrativa: remoção do veículo;

habilitação.

Art. 176. Deixar o condutor de prestar socorro à vt'tlma de acjdente de
trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes.

mu1ta:

Medida administtativa: remoção do veículo;
em desacoido com as posições. estabelecidas neste Código;

n - de adotar providências. podendo faz!.Io. oo sentido de evitar

administrativa;

do bordo do

n - afastado da pia da calçada de. cinqilenta centímetros a um
~--· ... ·':··~leVe;. -··

. -::-; Art.174. Utilizar--se de veículo para. em.. via pt'iblica. c1cmoastn:r ou
exibir manobra perigosa. arrancada brusca. dcmpagem oo fmlagem com
desEzamento oo arrastamento de poens.
lnfraçlo: gravíssima;
PeDall<bde: ...... suspeosllo "do ....to de diri&ir. ~do .

Medida

~ metros

Medida.administtaliva: retnoÇão do vefculo;

· Penalidade:multa.(cincovczes).suspcns3ododireitodcdirigire

~do-

-:-.

.ArL 179. Ter seu. veículo imobilizado na via por falta de combustível.

aprcensao ao vckulo; .

..~ .-~ ···
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Art. 178. Fa:zer on deixar que se faça reparo em vefallo na via
pública. salvo DOS casos de impc:dimento absoluto de sua remoção e em que o
veículo esteja devidamente sinalizado: .
I - em pista de rolamemo de rodovias e vias de tdnsíto rápido;

lnfração: grave;

vm - no passeiO on sobre fiixa dcstina.da a pcdcstte. sobre
ciclovia. ou ciclofai.xa. bem como nas ilhas. rcft1gios,. ao lado ou sobre canteiros
cenrrais. divisores de pista de rolamento., m8IC3S de canalizaç§t\ gramados ou

Penalidade: multa.

jonllm p6blko:

Art. 177. Deixar o condutor envolvido e:m acidente sem vítima de
adotar provid!ncias paa remover o veículo do local,. quando necessária tal
medida para assegurar a segurança e a fluidez do.tdnsito.
Infração: m6iia;
Penalidade: multa.

.
Inftaç[o: grave;

Penalidade: multa;
Medida administrativa: xemoçio do veículo;
IX - Olide houver guia de calçada rebaixada destinada à entrada

ou saída de vefculos;
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Infraçlo: média;

Penalidade: multa;
Medida administrativa:: remoção do veículo;

00119

Inftação:móWa;
Penalidade: multa;
II - afastado da guia da calçada de cinqüenta centímetros a um

X- Ímpediodo a movimentação de outro v~fculo:

Inftação: móWa:

Inftação: leve;

Penalidade: multa;
Medida administr.ll:iva: remoção do veiculo;
XI - ao lado de outro veículo em fila dupla; · '

m - afastado da guia da calçada a mais de um metro;

Inftação: grave;

P=illdadc: multa;

P=li<bdc: multa;
IV - em desacordo com as posições esttbelccidas neste Código.

Medida administrativa: remoção do veículo;

Inftação: leve;

XII- ria área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de
veículos e pedestres;
Infração: grave;

Penalidade: multa;
Inftação:móWa:

Penalidade: multa;
V - na pista de rolamemo das estradas. das. rodovias. das vias de
rinsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento;

Penalidade: multa;

Infração: grave;

Me<tida

Penalidade: multa;

aclmiDisttoâva:Sinalizaçlo

dová<ulo:
xm - onde houver
horizolltll delimitadora de ponto
de embaiqoe oo desembarque de passageiros de ttansporte coieti.vo 00. na
~desta sinalizaÇJo no intervalo compreendido entre dez melro& antes
c depois do marco do ponto;

lnfr.lç<lo:P=illdadc: multa; ..
Medida administrativa: rcmoç3o do veículo; : '· ·

XIV -nos viadutos. ponres c tWaciS; :··

Medida administtafiva: remoç3o do veícalo;
XV- oa~dodh<ç>o;
Inftação:mé<lia;
Penalidade: multa;
XVI - em aclive ou declive. ~estando devidamente freado e
sem calço de segur.mça, quando se tiatar de veículo com peso bruto total superior
a ttes mil e qninhentos quilogramas;

-grave;
. P=illdadc: multa;
Medida administrativa: remoção do veículo;

em desacordo com as condições regulamentadas

-~pela~(plaoa-"~Regulamenl3do");

Infraçào: leve;
Penalidade: multa;
·Medida administtativa: remoção do veículo;
XVIII - em locais _e horários proibidos especificameote pela
sinalização (placa- "Proibido Estacionar");
Infração: média;

Penalidade: mu1ta;
Medida administrativa:: remoção do veículo~

XIX - em locais c horários de estacionamento e parada proibidos.
pela sinalização (placa - "Proibido Parar e Fstacioll2r");
Infração: grave;
Penalidade: multa;
Medida administrativa:: remoção do veículo.
§ }0 Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito
aplicada pcoa!idade preferencialmente após a temQÇão do veículo.

z: No caso prevísto 110 inciso XVI é

Penalidade: multa;
vn - na área de cruzamento de vias. prejudicando a cireulação de
veículos e pedestres;

--

P=illdadc: multa;
vm -nos viadutos.. pontes e túneis;

.....dadc: multa;

§

·

Infração: leve;

~

lnfr.lç<lo:grave;'

xvn -

VI - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres. bem como
divisores de pista de rolamento c mm:as

nas ilhas,. refúgios,. canteiros centrais e
tfc.canaljzaçl'o;
'

proibido abandonar o

calço de segurança na via.

Art.lSl. Parar o veículo:
I - nas esquinas c a menos de cinco metros do bordo do
alinham.enl:o da via transversal:

Penalidade: multa:
JX - na contramão de direção;

Infrnção:móWa:

Penalidade: multa;

X - CD1 local e horário proibidos especificame'!lt pela sinalização
(placa - ""Proibido Parnr").
Inftação: m<dia;

Penalidade: multa.
ArL 182. Parar o veiculo sobre a faixa de pedestJeS na mudança de
sinallUIDiDoso:

Art.IS3. Transitarcomovefculo:
I - na faixa ou pista da direita rcgu.lamenrada como de clrculaçlio
exclusiva para determinado tipo de veículo. exceto para acesso a imóveis
lindeiros ou conversões à direita;
Infraçlo: leve;
Penalidade: multa.
II - na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de
circulação exclusiva para detemllnado tipo de VCfcuio;
Inftação: grave;

Penalidade; mnlta.
ArL 184. Quando o veíCulo estiver .em .mov~en~o., deixar de

conservá-lo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação., exceto
em situações de emergZ:ncia.
Infração: média;

Penalidade: multa.
Art. ts.S. TCarishar pela. coiit:ramãõ de d.ireção em:
I - vias com duplo sentido de circulação. ex:ceto para ultrapassar
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outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veiculo
que transitar em sentido collttário;

Infrnçã<r.grnve;

Penalidade: multa.

n - vias com sinalização de regulamentação de sentido único de

Art. 196. Deixar de deslocar, com anteccd.'nria o veículo para a faixa
mais à e:sque;da ou mais 1 direita, dentro da ~va m1o de diieçio. quando
for manobrar pan.llill desses lados.
'
lnfração: m&lia;

Penalidade: mui~

Infulçlio: gravíssima;
Penalidade: malta.

Art. 197. Deixar de dar passagem peta esquerda. quando solicitado.

--

Art. 186.. Transitar em locais e horários não pemiitidos pela

Infulçlio: """"''
Penalidade: multa.

- · - =l>elecida pela autori<Wlc compeiCnlC.

ArL 198.. ffitrapassar pela dixeítl, salvo quando o veícuJo da frente
estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar l esquerda.

Penalidade.: multa.

Art. 187. Transitar ao lado de outro veículo, intc:IIOmpendo on
pertmbando o transito.

Infulçlio:midia;

Pellalidadc: multa.

para-

m.

Infulçlio: - ·

Penalidade: mnlta..

Art. 18S. Deixar de dar passagem aos Veícolos precedidos de
batedoreS. de socorro de incêndio e salvamento. de polícia,. de operação e
fis:calização de tdnsito c às ambulâncias,. quando em serviço de urgência. c
devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e
iltmlin3ção vennelha intermitentes.
•

Jnfr>ção;gravfssima;
Penalidade: multa.

Art.
uitrapassar pela direita veículo de t:raD.sp1Xte coleúvo ou de
es<:01=s, par.odo
ou desembarque ele~ salvo quando
honver lclllgio de segmança para o pedestte.
-gravíssima;
Penalidade: multa.
Art. 200. Deixar de guardar a dist!ncia lateral de um metro c
cinqfknta CCDtímctros ao passar ou ultrapassar bicicleta

!nfr.>çilo:-

···• ,,

~multa.

Art. 189. Seguir veknlo cm serviço de mgência, estando este com
prioridade de pamgem. devidamente identificada pot dispositivos rcgulamentates
de alarme sonoro c ilum.icação vermelha intcnnítcntes.
·· · ·

Art. 201. Ultrapassar outro veiCulo:
I · pelo acostllmento;

Infração: grave;
Penalidade: multa.
I

II • em interseçõcs e passagens de afvel:
'

-grave;

':

Art. 190. Folçar passagem entre veículos que. transitando em sentidos
opostos. estejam na iminência de passar um pelo outro ao
ultrapassagem.
.
~

tt:aJ.i%ar operação de

Penalidade: multa.
_Art. 202.. Ulti3passar pela colltt3Dlão OtJtrO vekulo:

Inftaç<o: gravíssima;

I ~ nas curvas , aclives e declives,. sem visl"bllidade suficiente;

Penalidade: multa.

D - .., fiUxas ele pedOmo;

Art. 191. Deixar de guardar distância de segmança latcial e frontal
entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade,. as condiç&s cliinát:icas, do local da
circulação e do veículo.
Infração: grave;

m . nas pontes, viadutos ou túneis;
IV • par.!do em fila junto a sinais luminosos., porteiras. cancelas,.
cmzameutos ou quaiquçr outro impedimento à li~ cin:ulaçlo;
V • onde houver marcaçio viária longitudinal de divisão de
fluxos opostos do tipo liDha dupla contínua ou símples: contfnua amarela;
-gravíssima;

Penalidade:: multa.
Art. 192. Transitar com o vefcolo em calçadas. passeios,. passarelas.
dclovias., ciciofab:.u.. ilh2s. refúgios, ajardinamentos. canteiros eenrrai.s e
divisores de pista de rolamento, acostamentos,. maiCaS de canalizaçlo. gramados e
jardim público.

Penalidade: multa.
Art. 203. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita. pam
aguardar a oponunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver
local apropriado para ~ração de n:tomo.

Iafração: gravíssima:

Infr.açlo: grave;

Penalidade: multa (tres vezes).

Penalidade: mu1ta.

ArL 193. Transitar em marcha à ré, salvo na distância. necessária a
peqlleJ13S manobras e de fonna a não causar riscos à segurança.
Inftação: grn.ve;

Art. 204.. Ultrapassar vefculo em movimento que integre cortejo.
préstito, desfile e formações militares, salvo com antoril2çio da autoridade de
trânsito ou de seus agentes.
Infraçllo: leve;

Penalidade: multa.

Art. 194. Desobedecer às ordens emanadas da autorldade competeDle
de trans:ito ou de seus agentes.

Penalidade; multa.

Art. 205. Executar operação de retomo:

Inftaç:[o: grave; .

I • em locais proibidos pela sinalização~

Penalidade: multa.

n ·nas curvas, actives. declives. pontes,. viadutos e túneis;

Art. 195. Deixar de indicar com anteccdancia, mediante gesto
regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do vdcuiQ. o início da
marcba,. a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de diieçlo ou de
faixa de circulação.
Infraçio: grave;

m

~ passando por cima de calçada. passeio. ilhas, ajan:linamento
ou canteiros de divisões de pista de rolamento. rcf6gios e faixas de pedestres e
nas de veículos não motori:tados;·

IV - nas interscÇões, entrando na contramão de dircção da via
transversal;
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V~

com prejuízo da fivn:tin:ulaÇãó ou da seguranç3;.'aind.il que

em locais permitidos.

I- em interseção não sin~

·

a) a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória;

!nfraçl!o: gravíssima;

b) a veiculo que vier da d.ireita;

Penalidade: multa.

206..

Art.
ExecUtar operaç:ao ·de convers!Ó à direita ou à esquerda
locais proibidos pela sinaliza.ç:!o.

em

Pl:detencia":

Penalidade: multa.

Penalidaclc: multa.

Art. ·w. Avançar o sinal velDlelho do

Art. 215- Entrar ~ sair de :&eas licdeiras sem estar adequadamente

semáforo ou o de parada·

obrigatória.

posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de
. pCdestres e de outros veículos.

!nfraçl!o: gravíssima;

!nfraçl!o:média;

. P~dade: multa.

,'

Penalidade: multa.

. : . Art._ 208.. Transpor.. sem ~. bloqueio. viário com ou sem
sU!alizaç>o oo clisposmvoo auxiiWcs, dcixar de .a...rar às Jir= dcmnadas à
pesagem de veícnlos ou evadir~se para não efetnar o p~ do pedágio.
InfraçOO: grave;
.
Peoalidadc: multa. .
Art. ~-Transpor. sem autorização, bloqueio ~o policia!.

lnfraçã<>: gravfss-~~.multa. apreensão~ veículo c suspensão do direiiO
;,

'

.

-

--

Art- 216. Entrar ou sair de fila de veícnlos estacionados sem dar
preferência de passagem a pedcsttes e a outros .ve{culos.

Penalidade: multa.

Art. 217. Trnnsitar em velocidade superior à máxima permitida para o
local. medida por instrumento ou equipamento hifuil;
1- em rodovias,. vias de transito rápido e vias arteriais:
a) quando a velocidade for superior à máxima em at6 20% (vinte
porcento);

Medida administrativa: remoção do vefculo e IeCOihimcnto do
docmnento de habiliração. ' ·
· ·•
·
,:

'•

'

-·

·'·' Jnfração: grave; .
Penalidade: Drulta;

.

Art. 210. ffitrapassar veículos em fila, paiados em razão de sinal
luminoso, cancela, bloqueio viário pareial ou qualquer, outro obsr.fcnlo. com
e:«:eção dos ve!ou!os- motorizados.

b) quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%
(vmtcpor<:CDio);
.

-gravíssima;
Penalidade: multa (tres vezes) e suspensão do direito de dirigir;
: Medída administrativa: Recolhimento do docum.ento de

~gzavC;'

Pen3ndade: n:i.uita.
~

Art. 211. Deixar de par.1t o vefculo antes de transpor liDha f6Irea.

n - demais vias:

lnftação: gravíssima;

Penalidade: multa.
Art. 212. Deixar de parar o veCculo sempre que a respectiva marcha
for interceptada:

.
a) quando a velocidade for superior à máxima em acé 50%
(cinqUenta por cento);

Ioftação: grave;
Penalidade: multa;

I - por agrupamento de pessoas. como présti.tos. passeatas,
dcsfilc:s c outros;

n·- ~ in~ c_om siilalização de :re~eotação de ''Dê a
Infração: grave;

Infraçlo: grave;

·.·
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· · ··

b)

Qliando a velocidade for superior à máxíma em mais de 50%

(cinqüenta por cento):

-gravíssima:·
Penalidade: multa.

-gravfss-

II - por agrupamento de veículos. como cortejos,. fonnações

Penalidacle: multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir;

militares e outtos.

Medida

Infração: grave;

administrativa:

Recolhimento do documento !:!e

habilitação.

Penalidade: multa.

Art. 213. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a ~culo
n!o motorizado:

Art. 218. Transitar com o veículo em yelocldacle inferior l metade da
velocidade máxima estabelecida para a via. retardando ou obstruindo o tdnsito. a
menos que as condições de II'áfego e meteorológicas não o pemlitam,. salvo se
estiver na :f3:ixa da direita.
-

I - que se encontre na faixa a ele destinada;

II - que não h:rja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal
verde para o veículo~

m- portadores de deficiCncia física,. crianças. idosos e· gestantes;
Infração: gravíssima;

pn5stitos e desfiles:

IV - quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja
sinalização a ele destinada;

o veiculo;
Infração: grave;
Penalidade: multa.

_- Art. 219. Deixar de reduzir a velocidade do veiculo de forma
compatível com a segurança do trânsito:
I - quando se aproximar de passeatas, aglomerações, conejos.

Penalidade: multa.

V - que esteja atravessando a via IJ:'ansV~

!nfraçl!o: ""'""
Penalidade: multa.

paz:a, onde se dirige

lofxaç>o: gravíssima;
Peoalidade: multa;
U - QOS locais oode o tr.lnsito esteja sendo controlado pelo agente

c!a.autoridade de trãn?ito, mediante sinais sonoros ou: gesu_>s;
m- ao aproximar-se da guia da calçada ou acostameoto;

IV- ao aproximar-se de.ou passar por interseção não sinalizada:

Art. 214. Deix:tt de dar preferência de passagem:

V - nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada;.
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VI - nos trechos em curva de pequeno raio;

·rr • prolongada e sucessivamente a qualquer preteXto;

vn - ao aprox.imar-sc de locais sinalizados com advcrtêDcia de

obras ou trabalbadO!jS na pista; ·

vm - sob chuva,. neblina, cerração ou ventoS fortes;
IX - quando houver má visibilidade;
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m . entre as vinte e duas horas e seis horas;

IV • em locais e horários proibidos pela sinalização;
V . em desacordo com os padrões e freqüências estabelecidas
pelo CONTRAN;
-- - -

X ;. qtiãlldo o pavimento se apresentar escom:gadío. defeituoso

Tnfração: leve;

ou avariado;

Penalidade: multa.

XI - à aproxim.ação de animais na pista;

Art. ZJ:l. Usar no vefculo equipamento com som em volnme ou

xn - em declive;.

frcqiiência que não sejam autorizados pelo CONI'RAN.

Inft:ação: grave;
Penalidade: mnlta;
Medida administrativa:

XIII- ao ultrapassar ciclista.
Infração: grave;

reten~

do

vefcolo

para

Penalidade: mult.'l;
.
XIV - nas proximidades de escolas. hospitais, estações de
embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimen~o de
podesttos.

•

Art. 228. Usar indevidamente no veículo aparelho de alanne ou ·que
produza sons e ruídos que pertuibem o sossego póblico, em desacordo com
nonnas fixadas pelo CONTRAN.

lnftaçi!o:gm-

lnftação:m6dia;

Penalidade: multa.

Penaüdadc: multa e apreensão do vefculo;

--

Medida administrativa: remoção do vefcolo.

Art. 220. Portar no veículo placas de identificação em dcsacotdo com
as eSpec:ificações e-.ltlOdclos cstabclecidos pelo CONTRAN.

I .:. com o lacre. a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer

Penalidade: multa;

ow:ro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado~

Medida administrativa: retenção do vefc:ulo para regularização e
apreensão das placas irregulares.
,. .
Parágrojo IÍIW:O~ Incide na mesma penalidade aquele que
confecciona,. distribui ou coloca. em veículo próprio ou de terceiros.. placas de
identificaç1o não autorizadas pela regulamentação.
-'i:. :Art. 22L Deixar de manter ligado. nas situaç&s de atendimento de
emergência. o sistema de: iluminação vermelha :intemlitente dos veículos de
polícia,. de socotro de inc!ndio e salvamento, de fiscalização de ttSnsito e das
ambulâncias. ainda que parados.

Inftaçi!o:m6dia;
Penalidade: multa.

Art. 229. cOnciuZii-0 vefculO:"

.ri .·transportando passageiros em compattimento de carga. salvo

por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na fonna
estabelecida pelo CONTRAN;

m • com dispositivo anti·radar:
IV. sem qualquer uma das placas de identificação;
V • que não esteja registrado e devidamente licenciado;

VI • com qualquer uma das placas de identificação sem
condições de legibilidade c visibilidade;

~-

Infraçio: gr:avissima;

Penalidade: multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa: remoção do vcfculo;

Art. 222. Transitar com o farol desregulado ou. com o facho de Jaz alta
de fomJa a perturbar a visão de outro condutor.

VII • com a cor ou característica alterada;.

vm . sem:· ter sido "submetido à inspeção de segurança veicular,

-grave;
Penalidade: multa;
Medida adminístrativa: retenção do veículo para regulariZação.
Art. 223. Fazer uso do facho de lu% alta dos 'fanSis em vias providas de
iluminação pública.

quando obrigatória;

IX • sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou
inoperante;

X • com equipamento obrigatório em desacordo com o
- estabelecido pelo CONTRAN;.

lnfração: leve;
Penalidade: mUlta.

Art. 224. Deixar de sinalizar a via. de forma a prevenir os demais
condntOieS e,. 1 noite. não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a
providências necessárias para tomar visível o local, quando:
I - tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou

permanecer no acostamento;
II . a carga for derrnmada sobre a via e não puder ser retirada

imediatamente;

XI • com des(;:uga livre ou silenciador de motor de explosão
defeituoso.. dclicieote ou inoperante;

XII • com equipamento ou acessório proibido;

xm .

XIV • com registrador instantâneo inalterável de velocidade c
tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho;
XV • com inscrições. adesivos. legecdas e súnbolos de ~
publicitário afixados ou pintados no pára-brisa e em toda a extensão da parte
traseira do vefcu1o, ~~as hipóteses pre_vistas neste Códlgo;
-

Infração: grave;
Penalidade: multa.
Art. 22S. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenlta sido

utiliWo para sicalização temporária da via.
Infração: média;
Penalidade: multa.
Art.. 226. Usar buzica:

I . em situação que não a de simples toque breve como
advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos;

com o equipamento do sistema de iluminação e de

sinalização alterados;

XVI • com vidros total ou pan:iãlmente cobertos por películas
reflctivas ou não, painéis decorativos ou pinturas;

xvn- ~- cotQnas ou ~ fechadas,. Dão autorizadas pela.
Jeg;siação;
XVIII -- cm mau estado de conservação; comprometendo a
segmança; ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de
poluentes e ruído, prevista no art. lOS;

X1X. sem aclonar o limpador de pára-brisas sob chuva.
Infração: grave;
Penalidade: multa;
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Medida administrativa: retenção dO veículo para regularização;

Penalidade: mui~
Medida administrativa: retenção do vcíc:ulo.

XX - sem portar a autoõzação para conduçfiO de' escOlares. na
fonna estabelecida no art. 135;

..

Infração: grave;
Penalidade: multa c apreensão do veículo;

XXI - de carga. com falta de inscrição da tara e demais inscrições

.

~neste Código;

xxn - com defeito no sistema de üum.ina.ção. de sinalizaçâo ou

com lâmpadas queimadas;

Imrnção' média; .

Partfgrafo único. Sem prejuízo da multa fixada no inciso V, o
veículo que transitar com excesso de peso. não computado o pexcentual tolerado
na fOIIDa disposta pela legislação, somellte. poderá continuar viagem ap6s
descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação
oomplcmenm•.
Art.. 23L Cooduzir o vcfculo sem os documentos de porte obriga:tório
referidos neste Código.

Infração: Íeve;

Pcnalida<w. """"'-

penali<Ja<ie, multo;
Medida admínistrativ2: retenÇão do veículo at6 a apxesentação do

Art. 230.. Transitar com o vd"culo:

I- danifiC3lldo a via. suas iDsta1aç&s c~;

u - derramando, lançando ou arrastando sobre:;.. via:

Art- 232. Deixar de cfetuat o registro de veículo no prazo de
trinta dias. Jun~ ao órgão ~ de trânsito. ocorridas as hipóteses previstas
noart. 123. ....
·

· a) carga que esteja trnnsponando; ·

b) combustível ou lubrificante que esteja ut:i1izando;
c) qualquer objeto que possa acmetar ~ de acidente

Jnfraçio: grave;

Imrnção,_

Penalidade: inulta; · '

Medida administrativa: retenção do veículo para regularlzaçio;
. m- prOduzindo fumaça. gaseS ou partfallasem oíveisSupet.icn:es' '
aosfixadospeloCONTRAN;
·
·... ,, ' ''
· ~ · •. ,

IV - com suaS dimensões ou de sua Carga superiores aos limites
estabelecidos legah:oente ou pela sinalização sem autori%ação; ·- ,-·~lilfraçlio' g<ave;
Penalidade : multa;

.

--

:1

.·.M<dida~·-dove(culol""'regularlzaçio
V - com excesso de peso. admitido percentual de tolerância

quando aferido por equipamento, na forma a ser estlbelecida pelo CONIRAN;

fiação de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:
a) at6 seiScentos quilogramas- S (cinco) UFIR;

b) de seiscentos e um qnil~ a oitocentos quilogramas- 10
(dez) UFIR;
c) de oitocentos e um quilogramas a um mil quilogramas - 20

(vinte) UF1R;
quil~

a trCs mil quilogramas-_ 30

(trinta) UFIR;
t~)

{quarenta) UFIR;

de três mil e um quilogramas a cinco mil quilogramas - 40
.

-

-

-

f) acima de ciDcO mil e um quilogramas- 50 (cinqUenta) UFIR;
Medida administrativa: retenção do vefculo e transbordo da caxp

excedente;
VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela
autoridade competente para ttaDSitar com dimensões excedectcs. ou quando a
mesma estiver vencida;
Infração: grave;
Penalidade: multa e apreensão do veiculo;
Medida administrativa: remoção do vefculo;

vn - com lotação excedente;

vm -

etetuando tracsporte reiilWlel3do de pessoas ou bens.
quando não for licenciado para esse fim,. salvo casos de força maior ou cem
pennissio da autoridade competente;
.
Inftaçlo: média;
Penalidade: multa;

Art. 233. Falsificar ou adulterar documento de habilitaÇão e de
idem:ificação do veículo.... ·

PCIJall4ade: multa_e ~ ~ vcí'culo;

;.~:L.~.:) ~;;:~.,Mcdida~.Ja:·~c)dovefculo.

Art. 234. Conduzir pessoas,. animais ou carga nas partes externas do
veículo,. salvo ~ casos_devidamentc autorizados.
Inftaç:io: grave;

_,_

Penalidade: multa;

Medida administrativa: retcnçlo do veículo para ttansbordo.

,.,....

Penalidade: multa acrescida a cada duzentos quilogramas on

d) de um mil e um

, ., ., .,_, -gr.l·'··--:

~'multo;

.
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Art.l35. Rebocar outro vefculo com cabo flexível ou
casos de emergência.

coroa. salvo em

Penalidade: 111Ulta.
Art. 236. Transitar com o veículo em dcsacoMo com as
especificações com a falta de inscrição e simbologia ncccssárias l sua
identificação, quando exigidas pela. legislação.

Imrnção' ....,.,
Penalidade: multa;

Medida admínistrativa: retenção do vefculo para regularização.
Art. 1:37. Recusar-se a entregar l autoridade de trânsito ou a seus
agentes. mediante recibo, os docnmcntos de habilitação.. de registro, de
licenciamento de veículo e outros exigidos por lei. pan. averiguação de sua
autenticidade.

_ , gr.M,;ma;

Penalidade: multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa: remoção do veículo.

Ari. 238.. Sem permisSão da autorid<ide Competente ou de seus
agentes, retirar do local veículo legalmente retido pata rcguiari%.ação.
Infração: gravíssima;
Penalidade.: multa e apn:ensão do vefcu1o~
Medida administtativa: remoção 4o veículo.
Art. 239. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de
veículo iirccuperável ou definitivamente desmontado.

Medida administrativa: retenção do veículo;

Infraçáo: grave;

IX - desligado ou desengrenado, em declive;

Penalidade: multa;
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Medida administrativa: Recolhimento do Certificado de Registro

e do Certificado de Licenciamento Anual.

ArL 240. Deixar de
habilitação do condutor.

ãtuaiizar o cadastro de registro do vefClllo ou de

Infração: leve;

Penalidade: multa;
ArL 241. Fazer falsa declaração de domicílio par.! fios de mgistro,
licenciamento ou habilitaÇão.
Infraçlo: gravíssix:na;
Penalidade: multa.

Art. 241. .Deixar a empresa segmadora de c:omunlcar ao órgão
executivo de transito competente a oconencia de perda total do veículo e de lhe ·
devolver as resPectivas placas c documentos.

Art. 245. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à
segurança de veículo e pcdesttes, tanto oo lejto da via terrestre como na calçada.
on obstaculizar a via indevidamente.
lnfr.oção' ,.,avíssima;
Penalidade: multa. agravada em até cinco vezes. a critério da
autoridade de ttbsito, COnforme o risco à segurança.

Panigro;to único. A penalidade será aplicada à pessoa ffsica ou
jurídica xesponsivel pela obstrução, devendo a autoridade com circtmscrição ·
sobre a via providenciar a sinalizaç:ào de emergência. As expensas do respons:ivel.
ou promover a desobstrução, se possível.
·
Art. 246. Deixar de conduzir pelo bordo da pista ~ rolamento, jumo à
guia da calçada. cm fila única,. os veículos de tração ou propulsão humana c os de
ttaç;So animal,' scmpu: que não houver acostamento ou faixa a eles ~

iDfraçã<r. ~
Penalidade: multa.

Infraç5o: grave;

Penalidade: multa;
Medida · administ:ral:iv · Recolhímento das placas e dos

Art. 243. Conduzir motocicleta. motoneta. ciclomotor.
I ~ sem usar capacete de .segur.mça cem viseira ou 6culos de
proteção e vestuário de acordo com as normas e especificaç6es aprovadas pelo
CO~;

n - traiisportando passageiro $em o capacete de segurança, na

ArL 247. Transportar no ônibus passageiro ou carga excedente ao
limite cstabcJecido no art. 100 ~ ~- ,
iDfraçã<r. grave; .
l'eaalidodco nml!a;
Medida administrativa: rctcnç1o pata o transbordo.

--

Art. 248. Deixar de manter acesas, l noite,. as lnzcs de posição,
quando o veiculo estiver pal3do,. para fins de cmbatquc ou desembarqnc de
passageiros e carga oo descarga de mercadorias.

forma estabelecida no inciso anterior oo fora do. assento snplcmcntar colocado
atrás do condutor ou em carro lateral;
roda;

m - fazendO
ou ~brando-~· apenas em uma
. .' ~
..
.

~

I - cm circulaç5o. a luz baixa:

V - transportando criança menor de sete anos ou que nlo tenha,
nas circunst.SDciaç condições de cuidar de sua própria segurança;
Infração: gravíssima;

Recolhiiimlto

do

a) dtmmte a .noite 'Cm vias providas de i1umittaç!lo póblic:a;
b) diuluinamente nos túneis, mesmo providos de iluininação

_,__

c) diutuma.asente. quando se ttarar de veículo de transporte
coletivo de passageiros. ciclomotores. motCJDctas e motocicletas;

Penalidade: multa e suspensão do~to de dirigir;
administrativa:

.......

Art. Zoe. Deixar de utilizar as 1tJzes do veiculo:

IV- com os faróis apagados;

Medida
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documento

de

_

n - as 1nzcs de posição, durante o dia. quando sob chuva furte.

neblina ou ceiiaÇ5o;

habilitação;

VI - rebocando outro veículo;
VII - sem segurar o guidom com an:lbas as mãos. salvo
eventualmc:nte para indicação de manobras;
Vill- ttansportandOC3IER iDcompatfvel com suas~;

.

Penalidade: multa.
Art.250. Utilizar as luzes do veículo:

Infrnçlo: média;

I - o pisca...aJcrta,. cxoeto cm imobilizações ou situações de

Penalidade: multa.
§ 1• Para ciclos aplicam--se os incisos

-·

m - a luz de placa. durante a noite

m. VII e vm. além de:

a) condulir passageiro fora da garupa ou acento especial a ele

II - baixa e alta de forma intermitente. cxceto nas segnintts

destinado;
h) transitar em vias de trlinsilo rápido ou rodovias. salvo onde
houver acostamento ou faixas de rolameoto próprias~
c) transportar crianças que não ten@m. nas circunst1ncias,
condições de cuidar de sua própria segurança.

§ 'r Aplica-se aos ciclomotores o disposto na aUnea

.1:!:

do

parágrafo anterior.
Infraçlo: média;
Penalidade: multa.

Art. 244. Utilizar a via p;m. depósito de mercadorias. materiais ou
equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade_ de transito com
circunscrição sobre a via.
~grave;

Penalidade: multa;
Medida ~trativa: t'CIIlOÇ1o da mercadori.;l ou' do material.
Parágrafo único. -A ·penalidade c a medida a.dministrat:iva
incidirão sob~ a pessoa física oujwfdica respon&tveL

a) a autos. intervalos, quando for conveniente advertir a outro
·condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo;

b) cm imobilizaç(Ses ou situação de emergência. como
advertência. utilizando pisca-alerta:;
c) quando a sinalização de regulamentação da via detcrininar o

_ uso do pisca aiena.

Infração: média;
Penalidade: multa.
Art. 25L Dirigir o veículo:

I - com o bmço do lado de fora;
II - trnnsportando pessoas. animais ou volume l sua esquerda. ou
entte os braços e pernas;,
'm - émií incapacidade ItSica ou mental temporária que
eornprometa a segurança do uinsito; -

rv - usando calçaclo que não
compromet3 a utiiizaçãG dos pedais;

se firme nos pés ou que
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V ~ com apco.as wna das mãos. exceto quando deva fazer sinais
regulameDtares de braço, mudar a marcha do veículo. ou acionar equipamentos e
acessórios do veículo;
·
VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à
aparelhagem sonora ou de telefone celular.

-,...Inftação:mé<tia;
l'eDali~

multa.

Art. 252. moquear a via com veículo.

00125

§ t• Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas
concomitmtemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver
responsabilidade solidária em infraçio dos preceitos' ·que lhes couber observar,
respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.
§ T Ao proprieMrlo caber.\ sempre a responsabilidade pela
infração ~ferente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do veículo na via teaestre, conservação e
inaltexabilidade de suas características. componentes,. agregados, habilitação legal
e compatl'vel de SCU$ condutores,. quaudo esta for exigida. e outras disposições
que deva observar.
,

§ 3" Ao conduto< oabcd a ~ pelos

;,m,çoes

Penalidade: multa e apreensão do vdcnlo;

deconeiUes de atos pr.llicados na direção do vefculo.

Medida. admiDistrativa: remoção do veículo.

§ 4" O emban:ador é responsável pela infração tela.tiva ao
com excesso de peso nos eixos e/ou no peso bruto total.
quando simultaneameDte for o único remetente da carga e o peso declarado na
Dota fiscal,. futura ou manifesto for infcricr àquele aferido.
§ s• o tr:msportador 6 o responsável pela iDfraçlo relativa ao
transpOrte de cargas: com excesso de peso DOS eixos e/ou no peso broto total.
quando a carga ~te demais de um embarcador.
§ r,- O transportador e o embarcado! são solidariamente
teSpODSâveis pela infração ~lativa ao excesso de peso broto total. se o peso
declarado na nora fiscal. fatnra ou manifesto for superior ao limite lezal.
§ .,. Não sendo imediata a ident:ificaçio do condutor i.nfrator, o
proprietário do vefculo tem trinta dias de prazo ap6$ a notificação da penalidade
para apreseu1i-lo, na foima que dispnscr o CONTRAN, DO fim do qual. não o
fazendo, setá coosider.ido responsável pela infraçio.

Art. 253. É pnn"bülo ao pe&stt.,
I - pcnnanecer ou andar nas pistas de rolameJlto, exceto para
crozá..tas onde for permitido;

n - cruzar pisÍas de
salvo onde exista permissão;
m - atravessar
qaaodohonver--

ro~ ~ viadutos. pontes. ou túneis.

a via dentro das :heas de cruzamento, salvo

"""'"'"fim;

rv ·- utilizar-se da via em ag:ru:pamentos capazes. de pc:rtmbar o
transito. ou pan. a prática de qualquer foiguedo, cspotte,. desfiles e similares.
salvo em casos espcdais c com a devidalicençadaaatoridadc: competcute; ··
V - andar fora da faixa própria. passaxeia. passagem aérea ou
VI- ~ecer à~ de ttânsito especffic:a..
Infração: leve;
Penalidade: multa. em cinqüenta por cento do valor da infração
de natureza leve.
·

_,_

Art. 254. Condtu:ir bicicleta em passeios ~de não seja pennitida a
circuiaçáo c1es1as. ou de forma agressiva em desacordo com o disposto no
parágrafo 1lnico do art. 60.
Penalidade: mnlta;
Medida admi.nistrativa: remoção da bicicleta, mediante reaõo
para o pagamento da multa.

CAP!ruLo XVI
DAS PENALIDADES''"'''
Art. 255. A autoridade de txânsito, na esfera das compet!ncias
estabelecidas nestt: Código e dentro de sua cixctmscrição. deverá aplicar às
infl3ç5es nele previstas, as seguintes penalidades:
I - advertencia por escrito;

ll-multa;

m - suspensão do di.Ieito de dirigir;
rv - apreensão do veículo:
V - cassação da Caneira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão p:ua Dirigir.

vn- freqüência obrigatÓria em curso de reciclagem.
§ 1" A aplicação das penalidades previstas neste Có<lizo não
elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito,

conforme disposições de lei.
§ r As ínfraçõcs para as quais nlb haja penalidade específica
serão punidas com a multa aplicada ls i.nfrações. de natu:reza leve. Cllquanto não
forem tipifi~ pela legislação complementar ou resoluções do CONTRAN.
§ )& A imposição da penalidade será comunicada aos. órgãos ou
entidades exec: .t ~ de ttânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e
habiiitaçio do co......ror.

traDsporte de carga

:~-~- ":i-:--~~~' §--~ ÀPÓs-~--~ ~'no- Pará~~·~ não ~vendo
identificação do condntor infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa
jurídica,. será lavrada nova multa ao veíado no valor de dez vezes a penalidade
.
origirial
· Art. 'JSl. As infrações punidas com multa classificam.sc. de acordo
· ·

com. sua gravidade, em quatro categorias:

I ~ infta.ç1o de natureza gravfssima,. punida com multa de valor
couespondente·a 180 (cento e oitenta)~

li - illfração de DatDieZa grave, punida com multa de valor
conespondente a 120 (cento e vinte) UFIR;

m ~ irúração de Il3turcZ3. média, ptmida com multa de valor
correspondente a 80 (oitenta) UFIR.;
IV ~ infração de natureza leve, punida com multa de valor
correspondente a 50 (cinqÜenta) UFIR;
§ 1.. Os valores das multas sedo corrigidos nO primeiro dia útil
de cada mês pela variação da UFIR ou outro índice legal de cormção dos débitos
fisoois.
§ z- Quando se ttatar de multa agravada. o fator multiplicador ou
índice adicioaal específico é o previsto neste Código.
§ 3° Se o infuuor cometer a mesma infração mais de uma vez. no
período de doze meses. o valor da multa respectiva será multiplicado pelo Dúmeto
de infraçõcs cometidas.
§- 4 .. Em se tratando de cometimeato de i.ofrações continuadas-. a
apllcaçl[o da penalidade poderá ser recavada a cada quauo horas.

Art. Z58.. A cada infração cometida são computados os seguintes
números de pontos:
I ~ gravíssima - sete pontos;.
II- grave~ cinco pontos;

m ~ média. - quaJ:rO pontos;
IV -leve ~ tr!s pontos.
§ t• Sempre que o infiator atingir a contagem. de viiltc pontos,. no
período de doze meses. será apenado com uma nova multa no valor de 1.000 (llill
mil) UFlR.
§ 'r A imposição da multa prevista no parágrafo anterior elimina
apenas os vinte pontos computados para fins das multa subsequeatcs..

Art. 256. As penalidades serão impostas ao condutor. ao proprietário_
_ _ Art. 259. As multas serão impostas e am:cadadas pelo órgão ou
do veículo. ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento
entidade de t:rãnsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração.
de obrigações e _deveres impostos a pessoas fisicas ou jurídicas expressamente
.:-de acotfto com a co_mpetência esfa!'elecida neste~mencionados neste Código.
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§ I'" & multas decorretues de infraç3o cometida cm unidade da
Fedelaç3o diversa da do 1icenciameDto do veículo scrno arrecadadas e
rompensadas na forma estabel~peio CON1RAN.
§ fJ! As multas decoaentes de illftação eométida em unidade da
Fc:deraçlo diversa daquela do licenciamellto do veículo poderão ser comunicadas
ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento. que ·providenciará a
notifioação.
§ ~ As multas decoaentes de infraç3o cometida cm unidade da
Federação diversa daquela do ticeaciamettto do vefcuio poderio ser cobr.ldas no
ato da autuação. sem prejufzo dos recursos previstos DeSte Código.
§ ~ Quando a infraç3o for cometida. com vdculo licenciado no
exterior, em trânsito no território nacional,. a. multa respectiva deverá ser paga
aotes de , . saída do País, I<SpCiJado o principio de .eciprocid>dc.
· Art. 260.. A penalidade de suspensio do direito de dirigir seroi
aplicada. nos casos previstos neste C6digo, pelo prazo mínimo de um mas até o
máximo de um ano e, no caso de reincid!ncia no período de doze meses. pelo
prazo mfn1mo de seis meses até o máximo de dois anos, segundo crttérios
<=belocidos pclo CONTI<AN.
§ 1• Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e
excetuando-se aqueles especificados no art. 262. a suspeDSão do direito de dirigir
será aplicada sempre que o infrator- .atingir a contagem de vinte pontOS. prevista
no att. 258.
·

§ '1:' Quando ocotter a suspensão do direito de dirigir, a Carteira
Nacional de Habilitação ser.l devolvida 11. seu titular Umdiatamente após
cumprida a penalidade e o curso de :reei~

§ }0 A ap~ da advertência por escrito não eiük O~
do vaklr da multa prevista no § 3~ do an. 257, imposta 'per . infraçAo
posteriormente cometida.
§ 2"' O disposto neste artigo aplica-se izuaimcnte aos pedestres,
a multa ser transformada mt participáção do infrator em cursos de
segurança viária, a critério da auroridadc de transito.

.
podetldo

Art. 2fil. O infr.uor sen\ submetido a curso de reciclagem. na forma
estabelecida pelo CONTRAN:

I - quando. sendo contlmla%, for nec:essmo l sua m:ducaçlo:

n - - suspenso do ..... de <llilgH;
m - quando se envolver em acidente grave para o qual haja
contnõuído, independentemente de processo judicial;

, IV-

V1 ~em outras situações a~ definidas PeloCONTRAN.

CAPÍTULO xvn
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
~ Art. 268. A autoridade de transito ou seus agentes. na esfera das
competêDcias estabelecidas neste Código e dentro de sua c:ircumcriç!o. deved
adotar as seguintes medidas administrativas

I · meoçio do vefculo;
II - remoçSo do veículo;

ck

§ 'r A restituição dos vcfculos apreendidos só ocorrerá mediante
o prévio pagamento das multas impostas. taxas e despesas com remoção e
estadia. além de outros encargos ~ na legislação específica ·

·,-:. •,:,.

m- recolhimento da pmira Nacional de Habilitação:
~ - n:colbimeoto da Permissão para Dirigir;

V - recolhimento do ê_ertificado de Registro;

VI- ~lhimcnto do ~cado de t

perfeito estado de funcionamento.
Art. 262. A cassação do documento de habilitação dar-se4:

i~amet~to Anual;

vn - =lizaç>D de exames de aptidão ffska, mentol, ps;co!ógjca,

. .

§ 3° a retirada dos veículos aprecndiJtos é condicioaada. ainda, ao
reparo de qualquer componente ou equipamento Obrigatório que não esteja em.

-cond=odo

judicialmeote porclclltode uamito;
V - .a qualquer tempo, se for constatado que o condutor' está
·
colocando em risco a segu:raoça: do tdnsito;

Art. UL O vCícWo apreendido em~ penalidade ap~
será rtCOlhido ao dep6sito e nele permllllCCCii $Oh cost6dia c responsabilidade do
6I:gio ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de
um a tri:nta dias,. confonne critmo a ser cstaf>clecido pelo CONTRAN.
§ 1• No caso de infraçlo cm que seja apllelvel a ~ de
apreensão do veículo, o agente de tdnsito dever.i,. desde logo, adotar a medida
administrativa de recolhimento do Certificado de Liccnciamcnto Anual
,
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de legislação, de.,Prática de primeiros SOCOiroS e direção veicnlar;

vm - transbordo do excesso de carga;
, IX - realização de teste de dosagem de akoolemia oo perícía de
subst!ncia entorpecente oo que c:ictennipe ~pendê:ncia fJ.sica oo J!Si'quica;

X - recolbimcnto de animais que se encont:rem soltos aas vias e
conduzir

na faixa de domínio das vias de circulação. restituindo-os aos seus proprictmos.
após o pagamento de mui~ e encargos devi~.

de reincidência, no prazo de doze meses. das
infrações previstas. DO inciso m do art. 161 c nos arts. 152_ 163, 164. 172, 173 e

§ 1" A ordem. o conscntimento, a fiscalização, as triedidas
administrativas e coercitivas adoradas pelas autoridades de 1dnsito e seus &genr=
terão por Clbjetivo prioritário a proteÇlo 1 vida e à incolumidade tisica da pessoa..

I
qualquer veículo;

~

quando, suspenso

o

direito de dirigir,

o inf:rator

n • no caso

I74~Código;

m

-.quando condenado judicialoientc por delito de transito,

obsemldo o disposto no art.. 159.

·

~ I o Constatada, cm proc:csso administrativo, a irregularidade !la
expedição do documento de habilitação. a autoridade expedidora promover.!. o
cancelamento do mesmo.
§ r Deconidos dois anos da cassação da carteira Nacional de
Habilitação. o infr.nor poderá requen:r sua reabilitaçào. submetendo-se a todos OSexames necessários à habilitação, na fonoa estabelecida pelo CONTRAN.
. ArL 263. A cassação da Petmlssão para Dirigir dar-se-! no caso de
cometimento de infração grave ou gravíssima, ou ainda. na reincidência em

tnfração média.
ArL 264. As penas de suspensão do direito de dirigir e de cassaçlo do
documento de habilitação sedo aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo administrativo. assegurado ao
infrator amplo direito ~ defesa.
ArL 265. Quando_ o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações. ser-lbe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.

Art. 266. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito 11.
infraçào de narureta leve oo média, passível de ser punida com multa. não sendo
reincidente o infrator. na mesma inflação. nos últimos doze meses. quando a
autoridade, coDSidet3ndo o prontuário do infrntor, entender esta providência
COIDO mais educativa.

§. 2" As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem
a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste C6digo,
possuindo caráter complementar a estas.

§ 3° São documentos de habilitação a Carteira Nacional de
Habilitação e a Permissão para Dirigir.
§ 4" Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso X deste

artigo o disposto aos aris. 270 e 327, no qrie cOUber.

Art. 269. O veículo poderá set retido nos. casos expressos neste
Código.

§ I'" Quando a inegularidade puder ser sanada no local da
infração. o veículo será h"berado tão logo seja tegularlzada a sitaação..
§ 'Z'Não sendo possível sanar a falha no Iocal,. o vefculo"podcti
ser retirado por condutor rcgulannente habilitado, mediante recolhimento do
OJtificado de I..iceaciamento Anual, contra recibo. assinalando-se ao condutor
prazo para sua: regularização. parn o que se considerará. desde logo, notificado.

§ 3" O Certificado de Licenciamento Anual ser.i devolvido ao
condutor no órgão ou entidade_ aplicadores. das ~ administtalivas. tão logo
o veícÜ!o seja aprese:ntado à antoridade devidamente reiuJariz:ado.
§ 4• Não se apresentando coPdutor habilitado no tocai da
iitfi3ç3o. o veículo será recolhido ao depósito, aplicando-se Deste caso o disposto
~-parágrafosdoan.

261.

§ 5" A critério do agente. náo se datá a retenç1o imediata, quando
se tratar de vefculo de tmnsporte coletivo transportando passageiros ou veículo
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transportando produto perigoso 0!1 p,em:ívcl._.desde,.que ofexeça con~ ~
. ·• ·
··-

'fV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

sezmançaparacirculaç3o.emvia~bliC3.:'

Art. 270. O veículo será removido, I10$ casos previstos neste Código,
para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competetrte. com ciicunscrlção
sobre avia.
Parágrafo único. A restitui~ dos veículos removidos só
oc:om:d. mediante o pagamento das multas. taxas e despesas com remoção c
estadia, al~ de outros encargos previstos na legislação cspedfica..

Art. 271. O recolhimento da Carteira Nacional de Habili~ e da
Permissão para Dirigir dar-se·ito mediante recibo, ai6n dos casos previstos DCStc
Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.

Art. 272. O recolhimento do Cettificado de Rezistro dar·se-á mediante
recibo, ~ém dos casos previstos neste Código, quando:

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

n - se. alienado o veículo,. não for transferida sua propriedade no
prazo de trinta dias.

Art. 'Z13. O recolhimeDto do Certificado de Licc:Dciamento Anual darsc-á mcdíante recibo, ~dos casos previstos neste Código quando:

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente

autuador ou equipamento que comprovar a infrnção;
VI - assinatura do infrator, sempre que possível. valendo esta
como nocificaçlo do cometimento da infraçio.
§ t• A recusa de rccebét a notificação ou de aposição de
assinatura pelo iDfrator, certificada pelo agente no auto de infração, CODStituid
indício de que a traDSgessão foi cometida._

§ 2" A poderá ser comprovada por docJaração da
autoridade ou do agente da autoridade de transito, por aparelho eletrOnico ou por
equipamento audiovisual. reações químicas ou qualquer outro meio
t=ologicamento
~ <egUlamenl3do pelo CONTRAN.
§ 3"' Nlo sendo possível colhêr a assinatnr:t do infrator, o agente
de transito Idatani o fato à autoridade. no próprio auto de infraç3o, informando
os dados a respeito do veka!o além dos constantes nos incisos 1,. n e m deste
artigo. para o procedimento previsto no art. 280..
§ 4" O 8gcntc da autoridade de trlnsito competente para lavrar o
auto de infraçlo poderá. ser servidor civil, estatutúio ou, ainda, poHcial militar
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a. via no âmbito de sua
competência..

-vel.

I - houver suspeita' de iuautenticidade ou adulteraç!o;

Seçãon

n- se o prazo de licenciamento estiver vencido;.
m - no caso de Idl:nÇão do vefculo, se a im:gularldade não puder
ser sanada no locaL
Art. 274. O
da carga com pêro'~ 6. ~para
que o veículo possa prosseguir viagem c SCiá efetuado 1l:s expensas do
proprietirio do vc!CD!o, """ prejufzo da multa apiicá..J. . .

transbordo

Pardgrofo único. Não sendo possfvel desde logo atender ao
disposto neste artigo. o veículo será recolhido ao dep6sito. sendo liberado após
sanada a irregDlaridadc c pagas as despesas de rcmoçW e estadia.

Art. 275. A

concentx:aç!o de seis dccigiamas de álcool por litro de

sangue comprova que o ~tor se acha impedido de dirigir veículo automotor.

:il':ttomotor,

Art. 276. Todo condutor de veiculo
envolvido em acidente
de trânsito com vftim3 ou que for alvo de fiscalização de trânsito,. que gere
suspeita de haver excedido os limites previstos no art. ZTS, sed. submetido a
testes de alcoolemia. exames clínicos. perícia. ou a qualquer outro exame que por
meios t&niCO$ ou científicos permitam certificar seu estado, na fonna
regulamentada pç:Io CONTRAN.

Parágrafo linico. Medida conespondente aplica·se no caso de
~ta de uso de substâacia. entorpecente. tóxica ou de efeito análogos..
Art. rn. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo
veículo l pesagem obrigatória nos pontos de pesagem. fixos ou m6Ycis, sem
aplicada a penalidade prevista no art. 208 deste C6digo, além da obrigação de
xetornar ao ponto de evasão pata fim de pesagem obrigatória.

Parágrafo único. NÕ caso de fuga do _condutor à. ação policial, a
:apreensão do vefcuJo dar-se-t tão logo seja localizado, aplicando-se. além das
penalidades em que incorre. as estabelecidas no art. 209.
-

ArL 2:78. Em caso de acidente com vítima. envolvendo veículo
equipado com registrador instaot:ãneo de velocidade e tempo, somente o perito
oficial enc:aiiegado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade
armazenadora do registro.
CAPfroLO XVI!!

DO PROCESSO ADMmiSTRATIVO
Seçãol
Da AutUação

ArL 279. Ocorrendo infração prevista oa legislação de trânsito, lavrarse-! auto de infraçlo, na presença do infrator, do qual constará:
I · tipificação da iofração:
n - local, data e hora do cometimento da infração; m - caractereS da placa de identificação do veículo, sua marca. e
espécie. e ouaos elemeotos julgados necessários p3t3. sna identificação;

00127

DoJuJsamonto dasAnnmçiles e P=ili<bdes
.. ,
Art. 280. A autoridade de tdnsito. na esfera da competência
estabelecida. neste Códizo c dentro de sua cUcu:nscriçlo, julgará a consist!ncia do
auto de i.nfração. aplicando a penalidade cabív~

Parágn:rfo único: O auto de infração scd. arquivado e seu registro
julgodo insullsistcnlo:

I ~ se conside:ado inconsistente ou iiregu1ar;

se. no prazo mtâmo de sessenta dias, n1o for impostt.
penalidade e expedida sua not:i:ElcaçJo aO infrator.
n -

Art. 28L Aplicada a penalidade. será expedida notificaçio ao infrator
on ao proprietmo do veículo por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil que assegare ao infrator a ci&cia da imposiçlo da penalidade.
§ 1° A ~ prevista neste artigo. devolvida por
enc:1e:tcço do propriedrio do veículo com o qual a infração foi
cometida, será considerada válida para todos os efeitos.
~do

§ 'r A. notificação a pessoal de missões diplomáticas, de
repartições consulares de caacita e de representações de organismos
intemacionais e de seus integrantes sed remetida ao Ministério das Relações

Exteriores para as providências cabíveis c cobr.mça dos valores. no caso de

multa.
Art. 282. Na notificação' prevista 110 artizo anterior dc:vexá constar a
data do ténniJ:Io do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela
inflação, que llllDC3. será infertor a tri.Dta dias COD.tado da data da imposição da

............
.

Ponígrafo único. No caso de penalidade de multa. a data
data para o recolhimento de seu valor.

~ecida neste artigo será a

Art. 283. O illfralOr que efetuar o recolhimento do valor da multa
até a data de -vencimento expressa na noti:ficaçáo, podetá fazê-lo por 80% (oitenta
porcento) do seu valor.

Parágrafo único. O i.ofrar:or que Dão efetuar o recolhimento do
valor da multa 110 pruo estabelecido deverá faz8..1o pelo valor atualizado à data
do pagameuto, pelo mesmo ndmerode UFIR disposto no art. 257.

Art. 284. O recurso previsto no att. -282 será inl:erposto pelo
responsável pela infraçio perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual
remeterá à JARl,. que deved. j~Io em até trinta dias.
§ 1° O P:CUtSO não terá efeito suspensivo.
_
§ ZO A autoridade que impôs a penalidade remeterá o ro::urso ao
órgão julgador, dentro dos dez- dias úteis. subsequentes à sua apresentação, c. se o
entender intempestivo. assinalará o fato no despacho de encaminhamento.
§ 3° Se. por motivo àe força maior, o recurso não for julgado
dentro do pzazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de
ofício, ou por solicitação do recorrente. poder.i conceder·lhe efeito suspensivo.
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Art. 285. O recurso contra a imposição de multa poderá ser iotetposto
no prazo legal,. sem o recolhimento do seu valvr.
§ 1" No caso de Dão provimento do recurso. apllcar~sc-á o
estabelecido no parágrafo único do art. 283.
§ ·z: Se o inftator recolher o valor da multa e ápresentar recmso,
ser-lbe-á devolvida a importhlcia paga. atuallzada em UFIR ou por fndice legal
de correção dos dBlitos fiscais,. se julgada improcedente a penalidade.
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oficio. a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade policial. decretar. em decisão motivada, a suspensào da pciiDisslo ou
da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
Parágrafo único. Da decisão que deCretar a suspensão ou a
proibição cautelar, ou da que indeferir o requcrimcnr:o do Ministério Público.
cabed lectUSO cm sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Art. 286. Se a in.fr3çlo for cometida em localidade diversa daquela do
licenciamento do veículo, o recurso podcr;i ser apxcseotada junto ao 6r&ãO ou
entidade de ldnsito da ~a ou domic:Oio do infrnlor.

Art- 294. A suspensão para dirigir veiculo automotor ou a proibição
de se obter a pctmissão ou a habilitação sc:tá sempre comunicada pela autoridade
judiciária ao Conselho Naciolllll de Trânsito - CONIRAN, e ao órgão de transito
do Estado em que o indiciado ou r6J for domiciliado ou resideote.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso
deyerá remetê-la. de pronto, l autoridade que impôs a penalidade acompaDhada
das: cópias dos prontuários DeCeSSários ao julgamento.

C6digo. o jUiZ po(lerá :iplicar a pena de suspensão da permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções: penais cabíveis.

Art.1.87. Das decisQes da JARI cabe teCDISO do não provimento
pelo responsável pela infraç1o, c do provimento, pela autoridade que impôs a
penalidade: no prazo de trinta dias contado da publicaÇ[o ou da notificação da

"""""·

Pordgnzfo único. No caso de penalidade de multa. o recmso
somente será admitido feita a prova do m:olhimento de seu vab'.
·

Art. 28S. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no
prazo de trinta dias:

I - em caso se tr'3t3Ddo de penalidade imposta pelo
entidade de trânsito da União:

ófgto ou

habili-

a) em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de sei$
de
ou ponalidade po< .
grnvíssmlas, pelo CON!RAN;
.· '
..
.

= . C3SSOÇãD do _ . ,

b) aos· demais casos. por- colegiado esPecial composto pelo
Coordenador-Gc:rõü da JARI. pelo Presidente da Junta que apreclon o recurso e
por mais um Presidente de Junta;
n - em se tratando de penalidade imposta por órgio ou entidade
de tdlnsito estadual. municipal ou do Distrito Fedetal., pelo$ CETRAN E
CONI'RANDIFE. xespectivMneil.tc.
Parágrafo único. No caso da alínea b, do inciso I. quando houver
apenas uma JARI. o recurso seráju1gado por seus própriO$ membros.

.....

Art. 289. A apreciação do recUISO previsto no an. 287 encena a
instãncia administrativa de jul.gam~to de inflações c penalidades.

Parágrafo único. Esgotados os recursos. as penalidades aplicadas
nos termos deste C6digo serão cadastradas oo RENACH.

Art. 295. Se o téu for reincidente na prática de crime previsto neste

Art. 2K A pena de multa rcparat6ria ~isle no pagamento,
mediante depósito judicial em favor da vftima, ou seus sucessores, de quantia
calculada com base no disposto no art. 49, _§ 1•. do Código Penal, sempre que
houver prejuízo material resultante do crime.
·
··
§ 1° A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do
prejuízo demo~o no processo.
§ 'Z' Aplica-se à multa repalatór:ia o disposto nos ans. 50 a 52 do
C6digo Pena:!.

§
será desc:oruado.

:i Na indcnizaç§o ciriJ

do· ~o. o valor da 'multa reparatória

.

Art. 197. São eiicunst!ncias que sempre agravam as penas. dos crimes
de t:ràns:ito ta' o condutor do_ veículo_ cometido a inftaç3o: · ·
r-.c- '-;; -I- Com~o ~pm+dua$ ou mais~ ~-~m grande
risco de grave dano patrimonial a terceiros;
,,_ · . If: ~ ~ 7o vd~o- ~·
com.
falsas ou

-·
Habilizoção;

Plácas..

Ptacas

m - sem possuir Pertn.issão para Dirigir . ou Carteira de
•. ,., , .. ··'·'·' ·. •. .

rv - com Pennissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de

categoria diferente da do veículo;

V - quando a sua profissão ou atividadc exigir cuidados especiais
com o tr.msporte de passageiros ou de carga;

VI - utilizando veículo em que teDham sido adulterados
equipamentos ou ca:ractc:rísticas' que aferem a sua segurança oo. o seu
funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas
osp<cifi-do~:

CAPÍTULO XIX

-rr

DOS CRIMES DE TRÂNSITO

Das Disposições Gerais
Art. 290. Aos crimes cometidos na dircção de veículos automotores,
previstos neste Código, aplicam-se as reg:ras. gerais do Código Penal c do Código
de Processo Penal. se este Capítulo não dispuser de modo diveuo, bem como a
Lei n• 9.099, de 26.2.95, no que couber.
Art. 291. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta. como pena principal,
isolada ou cumulativamente com outras pc:na.s.

vn - sobre faixa

de trânsito temporária ou pe:nnanentemcnte

desfuwlaap<desl=
Art.. 298. Nas infraçõcs penais de quC trata este C6dig0 nãO constitui
cin:tmstancia atenuante o fato de contar o condutor do veículo menos de vinte e
um anos, na data do evento. ou mais de setcnt!, na data da seatença.
Art. 299. Nas hlpóteses de homicídio culposo e lesão corporal
culposa. o juiz poderá deixar de aplicar a pena,. se as c:onscqüéncias da infraçJo
atingirem. exclusivamente,. o cônjuge ou companheiro. ascendente., descendente,
im:tão c afim em: linha reta, do condutor do veículo.

-rr

Dos Crinles_ em Esp6c:ie

Art. 300. Praticar homicídio CD!poso na direção de veículo alltomotor.
Art. 292. A pena de suspensão oo de proibição de se obter a permissão
ou a habilitação, para dirigir vcfCUJ.o autõmotor tem a duração de dois meses a
cinco anos.
§ t• Transitada em julgado a sentença condenatória. o IW- scrii.
intimado a devolver 1 autOridade judiciária, em quarenta c oito horas. a Pcn:nissão
para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.
§ TA pena de suspcnslo ou de prolbição de se obter a permissão
ou a babilitação p;ua dirigir veículo automor.or cão se inicia enquanto o
sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento
prisional
.

Art. 293.. Em qualquer fase da investigaç3o ou da ação penal. havendo
necessidade para a gara.ctia da ordem pública, poderá o juiz, cautclarmente, de

Penas: detenção, de dois a cinco anos., e suspensão ou proibição
de se obter a pe:nnissão ou a habilitação para dirigir veículo autorriotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de
veículo automotor, a pena é aumentada ele um terço à metade, se o agente:
I - pão possuir Permissão para Dirigir

ou Carteira ele

II- praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

m- deixar de prestar socorro., quando pOssível fazê-lo sCm risco
pessoal. à vítima do acidente a que deu causa;

N - quando a sua profissão ou atividadc exigir Cllidados
especiais com o -transporte de passageiros.
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Art. 301. Praticar lesão corporal culposa na diieç3o de veículo

CAPÍTULO XX

'"""""ror.

Pecas: detenç!o, d~ quatro meses a um ano, multa e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir vefCulo
..tomotor.
Porrigrafo único. Aumenta-se a pena dC um tc:ço à metaae,. -Seocoxrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1ÍniCO do artigo anterior.

Art. 302. Deixar o condutor do veículo. na ocasião do acidente, de
pieStar imediato socorro à vítima, ou. n3o podendo fazê-lo dirctamente,. por justa
cmsa. deixar de solicitar auxilio de autoridade pública:
Penas: detenção, de seis meses a dois anos. ou multl,. se o fato
não constitui elemento de crime mais grave.
Porrigro:fo único. Incide IW penas do caput o condutor do
veiculo ainda que a sua omiss§o seja suprida por terceiros ou que se trate de
vítima com motte instanl1nea ou com ferimentos leves.
Art. 303. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente. pata
fu~ ~rcspoosabllidade penal ou civil que lhe'possaserattibufda:

Penas:. detenção, de seis meses a dois anos. ou multa.
Art. 304. Condw:ir veículo automotor, na via pública. sob a influeocia
do álcool ou substancia de efeitos análog<ls,. expondo a dano poiCDcial a
incolmnidade de outrem:
Penas: detenção, de seis meses a ttes ~ multa e suspensão ou
~de se obter a pc:rmiss3o ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Art. 305. Vender, fornecer ou servir bebidas alcoólícas a quem saiba
estar dirigindo velcn!o automotor ou prestes a fazê-lo:
· Penas: detençlo. de três meses: a um ano, ou multa.

Art. 306. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste
C&ligo:

Penas: detenção, de seis meses a dois anos e multa. com nova
imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 11\ANsiTÓRIAS
Art. 312.

Penas: delenção, de seis meses a tres anos. multa e suspensão ou
proibição de se obter a pcnnissão ou a habilitação par.~ dirigir veiculo automotor.

sesseora dias da publicação deste Cód.igo.

Art. 313. O CONTRAN tem o pmzo de duzentos e quarenta dias a
partir da publicação deste Código para expedir as Resoluções necessárias: l sua
melhor execução. bem como revisar todas as Resoluções anteriores à sua
publicação, dando prioridade àquelas qoe visam diminuir o número de acidentes e
assegurar a protcçio de pedcsttes.

Pardgrafo único. As Resoluções do CONTRAN existentes at6 a
dara de publlcaçlo deste Código. continuam em vigor naquilo em que não
CODflitem. COlll o mesmo.
Art. 314. O Min.istirio da Educação e do Desporto mediante proposta
do CONTRAN deverá, no prazo de duzentos c quarenta dias cOntido da
publicação desta lei. csrabelecer o curricul.o com conteúdo programático relativo
à segurança e educaçlio de transito, a fim. dC atender o disposto neste ~go.

Art. 315. O prazo de notificação previsto no inciso n do parágrafo
único do art. 280 só entrad em vigor após duzentos c quarenta dias contado da
~desta lei.
Art. 316. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de at6
um ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de
apreadiza.sem. às non:nas.do art. .13~. ~
e art. 153, respecti~~.

m.

Art. 317. A Carteint Nacional de Habilitação. expedida na vigência do
Código antcrloi, sem substintfda por ocasião do vencimento do prazo para
IeValidaç3o Çlo exame de aptidão física e psicológica. ressalvados. os casos
~ptevistmúx:stalei,. ·:.J,_ ·J • . 1• •... ....:

· •• 1.: ·

• •

,: ._,

Art. 318. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo
CONlRAN e tt:spcitadas as demais normas ptevisw: neste do Código, são
equipomeatos obrigol<lrioo:
I - Dos vefcuJos automotorcs e Onibus c~tricos:
a) pára-choques, dianteiro-e traseiro;

Pardgrafo úniCO'. Nas mesmas penas iacone o condenado que
deixa de devolver, no prazo estabelecido no §"'"' do art.. 292. a Permissão para
Dirigir ou a Catteira de Habilitação.
Art.. 307. Participar, na di.reção de veículo automotor, em via pública,
de ccm:ida. disputa ou competição automobilística não autori:tada pela autoridade
competente,. desde que resulte dano potencial! incolumidade pública ou privada.

o Poder Executivo promoverá anomeação dos membros do

CO~ no pr.tz.o de

b) protetmes das rodas traseiras dos caminhões;

c) espelhos retrovi~. interno e extemo;
d)~dep<m-brua;

e) pala interna de proteção- contra

o sol (pára·sol) para o

condutor;
f) faroletes c faróis dianteiros de luz braJ!ca ou amarela;
g) lanterna de luz vermelha na pane traseira;

Art. 30S. Dirigir veiculo automotor, na via púbiica. sem a devida
Permissão para Dirigir ou Habilitação, ou aiDda, se cassado ou suspenso o diieito
de dirigir. gerando perigo de dano:
Penas: detenção. de seis meses a dois anos. ou multa.

j) dispositivo de sinalização lwnioosa oo refletora de emergência.

Art. 309. Pemú.tir. confiar ou entregar a rlireção de veículo automotor
a pessoa não habilitada. com habilitaç!o cassada ou com o diJ:eito de dirigir
suspenso, ou. ainda, a quem,. por seu estado de saúde. física ou mental. ou por
embriaguez. Dão esteja em coadlções de COI!duzi-lo com segurança:

independente do circuito elétrico do vefc~~;
k) extintor de incêndio, para veículos de carga e de transporte
coletivo;
1) silenciador de ruídos de eJCplosão do motor, exceto para os

Peaas: deteoção, de seis meses a dois anos, ou multa.
Art. 310. Trafegar em velocidade incompatível com a segurmça !laS
proximidades de escolas, hospitais,. estações de embarque e desembarque de
passageiros. logradoutos estreitos, ou onde haja grande movimemação ou
de pessoas. gerando perigo de dano.

cono:ecnação

Penas: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
Art. 31L Exigir ou admitir, na qualidade de proprietário de veiculo
automotor ou ~vel por empresa de transporte, jornada de trabalho de
condutor de vekulo superior à permitida. pela legislação específica, pondo em
risco a sua própria segurança ou a de tetceiros.
Penas: detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Panfgrafo único. A autoridade admin.istiativa que tomar

do fato referido neste artigo, deverá, sob pena de responsabilidade
penal e administrativa, comunicá-lo à aucoridade polida! competente. para oprocedimento devido.
__ _
-

co~

h) velocimetro;
z)~a;

ônibus elétricos;
m)

freios de estacionamento c de marcha. com comandos

independentes;
n) luz para o sinal ..PARE";
o) iluminação da placa traseira;

p) indicadores Iuxn.inosos de mudança de direção, à frente e atrás;

cinto de segurança para árvore de transmissão de veículos de
de cuga;
r) pneus que ofereçam condições minimas de segurança;
s) registt:ador de velocidade (t:acógrafo) que substituirá o
velocímetro nos veículos ' destinados ao transporte de escolares,. c, desde sua
fabricaçfo.- iws veículos novos destinados ao transporte de passageiros com mais
de dez lugares e ao transporte de carga com Capacidade máxima de tração (CMT)
-igual ou superior a dezenove toneladas•.
n- De reboque e semi-reboquc:
q)

~~ coletivo e

~AÍS Do SENADO FEDERAL
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difC~eRça de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deveri. -~ a
_ nm mil c setecentos quilogramas.

a) p:&a-choqnc traseiro;

b) protelores das rodas traseiras;
,c) lanternas de luz vermelha na parte traseira;

d)

tmos de estacionamento e de marcha. com comandos

independentes,. para os de capacidade superior a setecentos e cinqüenta.
qui!~
e.) luz para o sinal "PARE";
f) iluminaç!o da placa traseira;
g) indicadores I~ dcn:i~
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de direçio. atd:si ,

_h) pneus que ofereçam coodiç&:s mfuimas de segurança.

. ., , .._ ~- § 4° Os -veículos ou coiDbinaÇaes de vefculos com peso bruto
rotai superior: ao fixado no inciso I podemo obter autorização especial para
transitar. desde que não ultrapassem os limites de peso por eixo ou conjunto de
eixos, on o seu equivalente em termos de pressão a ser transmitida ao pavimento,
e não infrinjam as condições técni(Z das obras de arte rodoviárias. constantes do
roteiro a ser percorrido.
·
: § s.• O CON1RAN regulamentará configurações de eixos duplos
com distância dos dois planos verticais que contenham os centros das rodas
inferior a um metro e vinte Cci1tfmetrós,. especificaMo os tipos. de pneus e peso
P:O' eixo, ouvido o Ministério dos Transporte$. atra~ de seu 6rgio rodoviário.

m- De propulsão -.na ou _ _ ,

,·,:;·; Art. 321. Ali 8 fixação pelo CONTRAN. os~ .má:ômos de peso

a):Ereioi,

bruto por eixo e por conjunto de ci:ros,. estabeiecidos no artigo anterior, só

b) luz: branca. ou amarela dianteira e luz vCrmelha tia.Seira ou
catadi6ptricosdasmesmascores.
·.
·'' · '·,

... Pardgrafo único~ Dos -~P~ previstos ~-,incisO. I.
serão exigidos:

nao

I - AIJs dclomotores. motonetas e motocicletas.. os previstos nas
al!neasa.b,d,e,j,l:,p;q,er; ··
·
· .- · ·
·
· "

ll- Aos tra.tozes, os previstos nas alíneas a. b, c, d, ~:j.·k, q, es.

'Ati. 319. A xeceita anecadada'com a cobiança das muicis de'zdnsito
será aplicada,. exclusivamente, em ~o. engenharia de tráfego, de campo,
poli~fisca6raç1oeeducaçãodeb'ânsito.;,,- •. ·,r-.· ~- •·· \
···:·· • •·
:r• · Parágrojo único. O percemual de cinco por cento do valcir das
milhas: de transito arrecadadas será depositado, urnsalmente,. na conta de fundo
de imbito nacional destinado l sCgurança. c educação de tdnsito.. ' . ~ •. '. -..... ~
Art. 320. Ati a fixação pelo CONTRAN, $lo os seguintes os limites
mb:im.os de peso bruto total e peso broto transmitido por ~ de veícu1os ls
superffcics da via:
I - peso bruto torai por unidade ou combinações de veículos:
quarenta e cinco toneladas;
II - peso bruto por eixos isolados: 11~ toneladas;
m - peso bruto por. conjunto de dois eixos em tandem. quando a
distância entre os dois planos verticais que contenbaJll os centros das rodas for
superior a um metro e vinte centímetros e inferior ou igual a dois metros e
qwm:nra centímetros: dezesscte toneladas ;
rv - Peso bruto pOr conjuuto de dois eixos não em tandem.
qnando_ a. distancia entre os dois planos verticais que contenham os centros das
rodas for superior a um metro e vinte centúnettos e inferia: ou igual a dois metros

e quarenta centímetros: quinze toneladas;

p<CVal=

I - se todos os eixos _forem dotados de.. no mfnimo quarro
pneumáticos cada~ ..-:".:~ :•.. ,, . '
.
.

n ~ Se iodOs os pneumáticos de um mesmo conjunto de eixos
fomn da mesina rOOageu:i Calçarem roda:s do mesmo diâmetro.

e

. . : :...·· ~ --~ _, § 1° nos eixos isolados,. dotados de dois pneumáticos o limite
máiimo de peso bmto poc eixo ser.i de ttes toneiada:s, quando utilizados _pneus de
at6 oitocentos c trinta milímetros de diimetro,. e de seis toneladas. quando usados
pneus com~ superior. , -

' . . f r a adoção de eixos com dois pnenm;!tjcos com banda extra
la'8' somen1o será adorltlda"""' apro.ação do Coosclho NacloDal de Trânsito.
ouvidos o Minist&lo da Indllstria, Comércio e do Turismo e o Ministb:io dos
Trnnsportcs. atrav6 de seu 6rg5o rodoviário. para o estabelecimento dos limites
de peso a serem transí:nitidoS às superffcies das vias públicas.
· · Art. 322. Em cento c oítentl dias o CONTRAN fixará a metodologia
de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolelincia. sendo
dUXl!Ilte este período suspensa a viganc:ia das penalidades ptevist.as no inciso V do
art. 23(], aplicando-se a penalidade de 20 (vinte) UFIR. por duzentos quilogramas

ou fração de excesso.
Pardgrafo único. Os limites de tolerância a que se refere este
artigo, at6 a sua fixação pelo CONTRAN. são aqueles estabelecidos pela ~ n•
7.408, de 25 de novembro de 1985.

' Art. 323. Alt. fixação pelo CONTRAN, as dimens&.s autorizadas para
ve(culos, com carga ou se ela, são as seguintes:
I - largura nW:.ima: dois metros e sessenta centfmetros;

n ~ altDia máxima: quatro metros e quarenta centímetros;

·

V - Peso broto por conjunto de três eixos em tandem. aplicável
somente a semi-reboque. quando a distância entre os tres planos verticais que
contenham os centros: das rodas for superior a um metro e vinte centímetros e
inferior ou igual a dois metros e quarenta centímetros: vinte c cinco toneladas e
quinhentos quilog:rarnas;
VI - Peso bruto por conjunto de dois eixos. sendo um dotado de
quatro pneumáticos e outro de dois pnelll!láticos interligados por suspensão
especial, quando a distâ.oc:ia entre os dois planos verticais que contecbam os
centros.das rodas for:
a) inferior ou igual a um metro e vinte centímetros: nove
toneladas;
b) superior a um metro e vinte centímetros. e in_fe;rior ou igual a
dois metros e quarenta ccntímettos: treze e meia toneladas.
§ 1° Considerar.se-ão eixos em tandem, dÔis ou mais eixos que
constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou nao
motriz.

§ T' Quando, em um conjunto de dois eixos, a distância entre os
dois planos verticaís paralelos que contenham os centros das rodas for superior a
dois metros e quarenta centímetrOS. cada eixo sed considerado como se f0$Se
. isolado.
- -§ 3.. Em qualquer par de eixos ou conjunto de_ três eixos em
tandem, com quatro pneumáticos cada, com os respectivos limites legais de
dezessete toneladas e vinte e cinco toneladas e quinhentos quilogramas, a

m - comprimento total:
a) veíC!J!os simples: treze metros e vinte centfmetros;
b) veículos articulados: dezoito metros e quinze centímetros;
c) veicules com reboque: dezenove metros e oitenta centímettos.
§ t• são fixados os seguintes Jlmites para o comprimento do
balanço trnseim de veículos de transpOrte de passageiros e de cargas:

I - nos veículos simples de .tr.msportes de carga. até 60%
(sessenta por cenr:o) da distSnc:ia entre os dois eixos. não podendo exceder a tres
metros e ci.cqüenta ccntfme~ros;
II - nos v~culos simp~ de ~rte de passageiros: _
dois por cento) da
distância entre eixos;.

â) com motor traseiro, até 62% (sessenta e

b) com motor
distaDc:ia entte eixos;-

dianteiro. até 71% (setenta e um por cento) da

c) com motor

centr3l. a1é 66% (sessenta e seis por cento) da

- _

distância entre eixos.
§ Z' a disrincia entre eixos prevista no parágrafo anterior será
medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extmnos.
Art. 324. As repartições de trinsito coDSeiVarão por cinco anos os
documentos relativos à habilitação de condutores e ao registro e üc:enciamento de
veicu1os, podendo ser microfilmados ou digitalizados para todos os efeitos legais.
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· Art. 325. A Semana Nacional de Trânsito seci comemorada
annalmen!r no período co~do entre 18 e 2S de setembro.
Art.. 326. Somente poderio ser fabricados e licenciados veiculos que
obedeçam aO$ limites de peso e dimensões fixados pela legislação complementar.

.. ~_. ·, Art. 3'1:1. Os veículos apteendidos ou removidos a qualquer tftulo e os
animais não reclamados por seus proprietários. dentro do prazo de noventa dias,
serão levados à hasta públlc:a. deduzindo-se. do valor anecadado; o montante da
dívida relativa a multas. tributos e encargos legais. e o restante, se houver.
depositado à conta do cx-~tárlo, na fonna da lei.

Art. 328. ÓS -condutores dos veicul.os de que trata o art.. 135, para
exercerem suas atividades. deverão apresentar, previamente, certidão negativa do
registro de dist:ribaição criminal rclativamellte aos crimes de homicídio. roubo,
estnpro e ~corrupção de menote$, renovável a cada cinco anos, junto ao órgll.o
responsável pela respectiva autorizaçllo.
·
Art. ·~- lli estabelCciÍnentos o~ ~ executarem rdormas ou
reCuperação de veículos .e os que comprem. vendam ou desmontem vefcu1os,
usados ou' não, são obrigados. a possuir livros de registro de seu movimento (de
entrada e saída e de uso de "placas de experi!ncia"), conforme .modelos
aprovados; e rubricados pelos órg:Eos de ttansiro.
' ·.. -;·-.
...,: ._,___
"

.

·

.

. ·--~

·
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CON"IRANDIFE. em serviço, todas as facilidades para o cumprimento de sua
missão, fornecendo-lhes as informações. que solicitarem, permitindo-lhes
inspecionar a e~ de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas

,.,.;siçõo&
Art. 332. O CONTRAN estabelecerá, em até cento e vinte dias após a
nomeação de seus membros. as disposições previstas nos am. 92 e 93 deste
C6digo.. que terão de ser atendidas obrigatoriamente pelos órgãos e entidades
executivos e rodoviários de trânsito para exercerem suas compet!ncias.

§ 1° Os órgãos e-entidades de trânsito já existentes terão prazo de
um ano, após a edição das normas. para se adequarem às novas regiaS
estabelecidas ~o CONI'RAN. coD!orme disposto no caput deste artigo.
§ r Os órgãos e entidades de tlânsito a serem criados exercerão
as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências
estabelecidas pelo CONTRAN, cooforme disposto no caput deste artigo,
acompanhatJoS pelo respectivo CETRAN, se órgão ou entidade municipal, ou
CONTRAN. se 6Iião ou entidade estadual. do Distrito Federal ou da União,
passando a integrar o Sistema Nacional de Tdnsito. _

. Art. 333. As ondniações. transVetSais ex.istentcs deverão ser
homologadas pelo órgão ou entidade competente DO~ de um ano. a partir da
publicação desta lei, devendo ser retiradas em caso contr.irio.

_§ ~:as_liw:osindi~:

I - data de entrada do veículo no estabelecimento;

., .

··-·"'

.. l[ -· nome;endel:eço·
;,;.~'··''-.

-····

-~-,__,

·.~-.~:.--!~······~·.,··

~

.) ...,

e: identi~ do proPrietúio ou vendedor;

...... ... ~
_

'

;--

m • data da saída ou baixa. nos casos de desmontagem; .

rv . nome. cndctt:ço e identidade do comprador;
V

::~~'do v~culo consbntes. do 'seu ~cado de

VI ~ número da placa de experiêDCia.§ Z" Os livros teclo suas páginas numeradas tipograficamc:nte e
enca.demados ou em folhas. soltas,. sendo que,. no primeiro caso, conterão
termo de abertnra e encemuncnto lavrados pelo proprietM!o e rubricados pela
~ de tdnsito, enquanto. no segundo, todas as folhas serão autenticadas
pela-çãodelrinsito.

serão

§ 3"' A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentOs
referidos neste artigo. regisaar--se-ão no mesmo dia em que se verificarem
assinaladas inclusive, as horas a elas correspondentes, podendo os vcíallos
irregulares li encontrados on suas. sucatas .serem apreendidos ou retidos para sua

completaregulariz.ação.
§ 4° As autorid.ades: de trânsito e as policiais letão acesso aos
liVlO$ sempre que o solicitatem, não podendo, entretanto, retirá-los do
estabelecimento.
§ se A falta de esc:rituxação dos livros. o atraso, a fraude ao
realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as
infrações gravíssimas. independente das demais cominaçóes legais cabíveis.

Att. 330.

a nomeação e posse dos membros que passaião a
integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administr.uivos
previstos na Seção fi do Capftulo XVIn deste Código, o julgamento dos recursos
ficará a cargo dos órgãos ora existentes.

Trfuls:ito

A~

ArL 331. Os órgãos e entidades integrnates do Sistema Nacional de
proporcionarão aos membros do CON1RAN, CETRAN e

Art. 334. São os vefculos-ôm"bus rodoviários de dois eixos simples.
coin 13,20 metros de oomprilnen.to, com altura acima de três metros e cinqflenta
c:entfu:ietroS,: da frota c:oloc:a:da em c:irCulação até 199! com CITO de fabricação no
ato da pesagem. sujeitos l tolerância de seiscentos qnilogramas no eixo dianteiro
Cno traseiro e um mil quilogrnmas oo peso total e c:anceiadas as n«i:fic:ações de
infração emitidas. gar.mtindo aos seus proprietários o direito de dispor dos
mesmos até o 9 •cateamento,

Art. 33S. A~ a aprovação pelo CONIRAN, no prazo de trezentoS e
sessenta di3s da publicação desta Lei. após a manifestação da Câmara Temática
de Engenharia. de Vias e Vefc:ulos e obedecidos os padrões internaciOnais,

aplicam-se os sinais de trânsito previstos no Anexo n.

Art. 336. Os CETR.AN te:do suporte 16:nico e :!inãnc:eiro dos Estados
e Municfplos que o compõem e o -CON1RANDIFE do Distrito Federal.

Art. 337. As m~ encanoçadoras. os importadores e
fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos.
slo obrigados a fornecer, DO ato da comercialização do respectivo veículo,
manual contendo regras de circulação. infrações. penalidades, direção defensiva.
primeiros socorros e An~os do C6cfigo de Trârfsito Brasileiro.
Art. 338. É o Poder Executivo autorizado. a abrir_ crédito especial no
valor de RS 264.954,00"(duzentos e sessenta e quairo mil, novecentoS e cinqüentit.
e quatro reais), em favor do Ministério ou órgão a _que couber a coordenação do
Sistema Nacional de Trânsito, para atender despesas deeo:rrentes da implantação
d~Código.

Art. 339. Este Código entra em vigor cento e vinte dias após a data de

sua public:aç:lo.

a

Art. 340. São revogadas a Lei n• 5.108. de 21 de setembro de 1966,
Lei n° 5.693, de 16 de agosto de 1971, a Lei Q0 5.820, de 10 de novembro de
1972, a Lei n<> 6.124,- de 25 de outubro de 1974, a Lei n° 6.308. de_l5 de
dezembro de 1975, a Lei n<> 6.369, de 27 de outubro de 1976, a Lei n'" 6.731. de 4
de dezembro de 1979. a Lei n" 7.031, de 20 de setembro de 1982. a lei n" 7.052,.
de 02 de dezembro de 1982,. a Lei n• 8.102, de tO de dezembro de 1990, os arts.
1* a~ e 11 do Decreto-lei n° m. de 28 de fevereiro de 1967. o Dcaeto-lei n°
584. de 16 de maio de 1969. o Decreto-lei n°_912,. de 02 de outubro de 1969, e o
Decreto-lei n°2.446.de 21 de julho de 1988.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Parecer vai à publicação.
· · · · ··
A Presidência informa aos Srs. Senadores que
determinou a inclusão da matéria na Ordem do Dia
do próximo dia 25, quinta-feira, e que fica abert~ o
prazo para oferecimento de emendas ao substitutivo
a partir deste momento .e até(), ence.rramento da discussão. · ·
· •
Antes de passar ao Item 2 da pauta, desejo
congratular-me com o· Senado Federal pela aprovação desta matéria; tão importante para o País e há
tanto esperada pelo povo brasileiro. Man::hamos, assim, cumprindo com os nossos deveres.
··· · Quero também comunicar à Casa que, esta .
manhã, ·em regime conclusivó, foi aprovado pelo Senado Federal o Estatuto da Pequena e Média Empresa,. outra· matéria da maior importância para o
povo brasileiro e que atinge um uriiveíso. de cen::a de.
98% de todas as empresas do Pafs, incluídas em
projeto dessa natureza.·• · .. ·• ••,,,..,. ·• • · .··-: · • .
-. Assin\ ,., Senado F.;ederâl cijmprEi o'seü dever,.>
votando as matérias. incluídas na convocação ex-

traordinária:" ·:~:~·' ·. .~·: ·::.··:··:· :':· .._,_ :·~ --~~;'"~-~·~~,_ ··fj,;:;; :~~~: :_ ~"~ , ::- .· ·
. O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
.
peço a palavra pela ordem.
· · O SR. PRESIDENTE (José Samey)..:. Tem V, .
Ex" a palavra, nobre Senador Bernardo Cabral.·
O SR BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela
ordem. Se~ revisão do orador_f~- Sr. Presidente,
por uma questão de justiça, a Casa toda se regozija
pois o projeto foi da autoria de V. Ex" e não seria eu
que me calaria sem registrar os· parabéns, pois V.
Ex" prestou, com o projeto, e o eminente Senador
Bello Parga, como relator, um grande serviço às micro e pequenas empresas.
De modo, pessoalmente, quero registrar meus
parabéns a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Agradeço ao Senador Bernardo Cabral. Sei que suas palavras têm o carinho e uma carga muita grande de
suspeição, pela amizade, mas quero declarar que
apenas subscrevi o projeto, mas em nome do Senado Federal. Recebemos aqui cerca de 2.000 presidentes de pequenas e microempresas, que vieram
pedir à Casa a tramitação desse projeto. Apenas assinei-o ·em no!Tie de toda a Casa, de maneira que todos· os Senadores subscreveram comigo esse projeto, que pertence ao Senado Federal. Mu~o obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:
Quarto dia de discussão, em· primeiro
turno, da proposta de emenda à Constituição n• 23, de 1996, de autoria do Senador
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Esperidião Amin e out~os senhores Senadores, que altera § 7" do art 14 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidada.nia, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pédro Simon, José lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres e Bernardo Cabral,
Transcorre hoje o quarto dia útil de dis-

o

cussão.....
· · Em discussão a propasta de emenda à Constituição, em primeiro turno. (Pausa.)
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
tem a palavra, pela ordem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, a próxima sessão delibera- . _
tiva será a de amanhã?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perleitameniê "de acordo· corri os avulsos distribuídos e com
o pla~jamento da Casa, teremos sessão deliberativaamanhã
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
peÇO à" palavra para me manifestar· sobre a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex"
tem a palavra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
discutir.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, limitei-me a votar contrariamente a esta emenda. Agora,
no plenário, e como não sei se amanhã poderei estar presente, devo dar as razões da minha divergência, inclusive como prova de deferência ao nobre autor da proposição, Senador Es19éridião Amin.
A emenda visa a excluir do quadro dos inelegíveis os cunhados. E a justificação esclarece: 'Aceita-se como natural a proibição de candidaturas de
parentes por consangüinidade ou por adoção no território de jurisdição do titular. Todavia, afigura-se. nos Inadmissível prejudicar tantas possíveis candidaturas, de maneira especial em ãmboo municipal,
quando se afasta do pleito cunhados.•. '_
Ora, Sr. Presidente, essa inelegibilidade, em
primeiro lugar, é de longo tempo, em segundo, cumpre assinalar que o maiorcivilista brasileiro neste século, que foi Clóvis Bevilácqua, fez, a respe~o do parentesco afim, a seguinte observação:
'Na afinidade, as linhas e os graus deterininaril-se, por analogia, com o parentes. co de cons<mguinidade; na colateral, acres- .
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·· . centa, os cunhados estão, como os irmãos,
em segundo grau. •

Vê-se, portanto, como o grande civilista aproximou a situação do cunhado da situação do irmão.
Exatamente por atentar nessa proximidade é que o
legislador brasileiro, inclusive o legislador constituinte, tem incluído a relação de afinidade entre as razões de inelegibilidade.
.
.
· Vejil~se que desde a Constituição de 1934 que
os afins geram inelegibilidade. ·E mais, a Constituição· de 1934 dizia; no seu art. 112; II, C: "Os parentes até terceiro grau, inclusive os afins:•• •. A Constituição de 1946 reduziu até os parentes consangüíneos ou afins no segundo grau. A de 1967 restaurou
a inelegibilidade para consangüíneos ou afins até o
te~iro grau. A Constituição de 1988, dentro do criténo ~s liberal, como o da Constituição de 1946,
reduziU de novoaté o segundo grau. · . . ~ ..
.
. . É evidente que. o IegisladÔr. as5iri( eníênciei.r
tend<>; ~m conta a necessidade de ·aperfeiçoamento
~o p~ ~Ieit2ral no. País_. s.oiJr~\lJdo ao _longo do
antenor. Todos, homens eJC!lECr!.E!fltes que aqui estão;
saben!OS. como são influe11tes essaS· J!llaÇões de par~Jl!~~L!lrincípª'JTl~llt~_n.o. Jliª"O_!Ilunici!lal. Daí a
reiterada ~nifestação do legislador .conStitUinte em
consignar a inelegibilidade do consangüíneo ou afim
pelo menos até o segundo grau_ E o que mais, a
Justiça Eleitoral, ao apreciar ElSS{kmatéria•. reiterada~
men!El. reconheceu - tenho em mãos vários acórdãos que não vou reproduzir -.a inelegibilidade, sem
apontar nenhuma inconveniência Isso é singular
destacar-se, vale dizer, a Justiça Eleitoral reconheceu, do ponto de vista jurídico e moral, procedência da limitação estabelecida. na Constituição. Pergunto por que se há de modificar agora para excluir
o cunhado da inelegibilidade? Qual a razão nova determinante da modificação? Qual a razão de ordem
jurídica ou moral que justifique eliminar-se da legislação brasileira a proibição até aqui tranqüilamente
estabelecida?
Não tenho nenhum problema de ordem pessoal a esse respeito. Estou a sustentar uma tese em
harmonia com a tradição do Direito Constitucional
brasileiro, mas o faço também sob o ângulo da conveniência Quando cuidamos de aperfeiçoar o processo eleitoral brasileiro, de corrigir práticas condenáveis~ _não devemos abrir caminhos à restauração
de fil.Cihdades que não prestigiam nem a polftica
nem o processo eleitoral.
Essas as razões ~ntas que quero.deixar expostas para sustentar no plenário o voto contrário,
que emiti na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

.o

a
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua
emdiscussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão prosseguirá na sessão deliberativa ordinária de
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3:
Segundo dia de discussão, em prtmeiro turno, da proposta de emenda à constitui- ·
çãó ri• 22, De 1996 (n• 41/91, na Câmara
dos Deputados), que dá nova redação ao §
42 do art. 18 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de
1996, da Comissão
·· ~de Constituição, Justiça e Cidadao
nia:
• · . Transcorre hoje o segundo dia útil de discussão.
·
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discus. são prosseguirá na próxima sessão deliberativa ordinária de amanhã. '"
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo

a palavra ao nobre Senador Roberto Reqüião, para
uma comunicação inadiável.
S. Ex" dispõe de cinco minutos.
O próximo orador inscrito é o Senador Bernardo Cabral.
O SR- ROBERTO REQUIÃO - (PMDB-PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a
minha comunicação será breve e servirá para registrar um editorial de opinião da Folha de S.Paulo, de
autoria do jornalista. Fernando Rodrigues, que deve
ser objeto de reflexão dos Srs. Senadores, porque
diz respeito ao pedido do Governo Federal para emitir bônus e realinhar o perfil da dívida brasileira.
O título do artigo é : Negociatas na dívida extema. O texto é o seguinte:
"Brasma - Está ficando esquisita essa
pressão do Banco Centrabl sobre o Senado
para que seja aprovada uma proposta de
reestruturação da dívida externa brasileira.
O BC quer trocar parte dos atuais títulos da dívida. Alega que o país terá vantagens nessa operação. Há opiniões controversas a respeito.
A idéia é retirar do mercado um papel
pelo qual o país paga, em média, 5,91% de
juros ao ano. No lugar, os bancos receberiam um título que renderia 13% anuais - de
acordo com um exemplo preparado pelo BC.
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Uma vantagem seria reduzir a dívida.
-
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O país retiraria do mercado os aluais papéis
por um preço menor do que o acordado na
época da emissão. Além disso, o governo
brasileiro poderia resgatar o dinheiro que
imobilizou como garantia dos bõnus aluais.
Apesar das dúvidas sobre a vantagem
do negócio, há consenso sobre uma coisa:
quando se mexe na dívida externa, muito dinheiro muda de lugar. O BC e seus diretores
também sabem disso. .
Por exemplo, o portador de papéis de
. dívida externa vai lucrar se algum dia ocor" • rer a tal troca pretendida por Gustavo Franco, o Diretor de Assuntos Internacionais do
Banco Central. A simples notícia de que a
· ,_ :.<· operação.será realizada fará disparar a cotação do papel.
,
O • Banco Central ·teve: uma amostra
dessa variação de preço recentemente. Or.·." 3-, denou que o Banco Econõmico,.comprasse
US$ 1,7 bilhão em bõnus ao par, um dos pa•. . ·.péis da dívida' externa. :!(:;,},•,~r •i.. ,.:,;; -_,
c •· A parte podre do Econõmico, sob intervenção do Banco Central, não teve escolha.
Comprou o tal bónus ao par, cujo preço no
mercado secundário neste ano variou de
49% a 58,75% do valor de face. Ninguém
. sabe quanto o EconõmicÓ'Pagou.
.
Curiosamente, a operação do Econõmico, já realizada, é de valor quase idêntico
a uma proposta de troca de bõnus ao par
enviada pelo Banco Central aos Senadores.
Só para registro: o preço dos bõnus ao
par tem subido nos últimos tempos.

É um alerta feito pelo editoriafista da Folha de
S. Paulo que deve ser levado em consideração.
Apresentei hoje à Comissão de Assuntos Econõmicos o meu relatório e o meu parecer. Um relatório caipira e provinciano, Sr. Presidente, preocupado
não com o mercado, mas i:om o País, um relatório
que pretende defender os interesses do Brasil, e não
dos bancos portadores e do mercado, um relatório
recheado de cautelas, autorizando a negociação,
mas criando instrumentos de controle para que o
Senado acompanhe com a devida velocidade, e que ·
o Brasil não venha a perder nem um único real com
esta negociação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discwso do Sr. Roberto Requião, o Sr. José Samey, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada

pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente
de Secretário.
·

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. V. Ex" dispõe de 50 minutos na conformidade do Regimento. Temos certeza de que seremos
brindados com excelente discurso.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. PrOnuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, tenho a impressão de que não conseguirei, dentro dos 50 minutos, dizer tudo que eu
quero, porque devo comunicar aos eminentes Senadores que vou tratar. de fundos de pensão. Se, eventualmente, não der para concluir, já por antecipação,
requeiro a V. Ex", e sei que V. Ex" do alto da sua
exuberante magnificência, concordará que seja dado
fudo por lido, tudo aqui que quero trazer.
· . :. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Garanto que Mesa será benevolente com v.
Ex", porque o seu discurso terá repercussão favorável para o _Senado Federal. '•
·· ·
·
· - .O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V.

a

Ex". . . . . ,_., .• _.····-

.

...

. Sr. Presidente, no dia 5 de julho de 1996, os
jornais tod<is ql!e 8e editam no País, noticiavam que
a Petrobrás assumia o controle do seu fundo de
pensão, que as · manchetes eram destá ordem:
"Rombo é de 19 bilhões", mostrando que o sistema
como um todo ainda tem liquidez, pois os ativos dos
28 fundos chegam a 34,6 bilhões. Veja V. Ex" o volume que isto representa num ativo desses fundos.
Ainda assim, dizia o noticiário que os ativos da
Petros, por exemplo, são insuficientes, porque estão
da altura de R$3,567 bilhões e não cobrem o rombo
potencial, que é de 5 R$ 5, 554 bilhões.
Há muitos meses, Sr. Presidente, eu vinha
exàminando essa matéria. E com cautela que deve
proceder a quem exerce um mandato legislativo,
pedi à Consultaria Legislativa do Senado - e aqui
faço um parêntese para render homenagem a todos
os consultores, na pessoa do Prof. Dr. Esteves Rezende Martins -, ao meu escrilório de advocacia, à
minha equipe técnica do gabinete e, a partir daf, resultou um estudo que considero denso, sério e que
nunca foi feito no País, em termos de fundo de pensão.
Para que V. Ex", Sr. Presidente, tenha uma
idéia, a parte inicial contém 11 folhas, e os anexos já requeri a V. Ex" lhes sejam dados à publicidade se compõem de seis, todos eles absolutamente cotejados.. Por isso mesmo, o estudo tem o título: Fun- ·
dos de Pensão
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·1 -CONTORNOS GERAIS DO SISTEMA
As entidades de previdência privada são responsáveis pela concessão de beneffcios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social,· mediante contribuição dos seus participantes,
dos respectivos empregadores ou de ambos.
· ,. Tais entidades podem ser abertas ou fechadas.
No primeiro caso, delas podem participar, a princípio, qualquer cidadão. No segundo, apenas os empregados de determinada empresa ou grupo de empresas, denominadas patrocinadoras. Além disso, as
entida~ fechadas de previdência privada, ao contrário das abertas, não podem ter fins lucrativos. • ·
:<:•.: As ·entidades abertas de previdência privada
são mantidas, em geral, por bancos ou seguradoras,
integrando o Sistema Nacional de Seguros PriVados.
Estão subordinados à Comissão de Valores Mobiliá"
rios - CVM, órgão normativo, ·e à. Superintendência
de Seguros Privados- Susep -, órgão exeeutiVo, de
controleedefiséalização:·· ··:··-9 ,,_,·'c:-~~, :o,
: •··,::-:.·As entidades fechadas, por seu tu mo; sã<> con~
sideradas complementares ao sistema oficial de previdência e assistência social. Assim, suas atividades
são reguladas pelo Ministério da Previdência e da
Assistência Social- MPAS; que alua mediante duas
instâncias: a) uma esfera normativa, o Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, b) outra executiva, a Secretaria de Previdênci'à"Complementar.
Tais entidades fechadas de previdência privada (previdência complementar), também conhecidas
como Fundos de Pensão, podem ser constituídas
por empresas privadas ou públicas. Seus respectivos recursos são mantidos sob o regime financeiro
de capitalização e a relação entre contribuições de
empregadores e empregados é, em geral, de cerca
de 2 para 1.
O CÓnselho Monetário Nacional - CMN, dita as
diretrizes básicas relativas às aplicações dos recursos
das entidades previdenciáriail abertas e fechadas. Es·
sas apflcações são, Pc>r sua vez, fiscalizadas pela
CVM, no caso das entidades abertas de previdência
privada - (EAPP), e pelo Banco Central do Brasil -Bacen, no caso das entidades fechadas - (EFPP).
Vale destacar ainda que a fiscalizaçãO das
operações de previdência privada por parte . da
União é um preceito constitucional - ar!. 21, inciso
VIII - e se baseia na necessidade de proteger os interesses dos participantes do sistema. Como tal,
deve ser exercida de modo a garantir a segurança e
a rentabilidade das aplicações, assegurando, assim,
o cumprimento dos planos de benefícios.
Delineados os contornos gerais do sistema, os
itens seguintes do presente estudo deter-se-ão na
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·· ãnálise dos fundos de pensão (previdência privada
fechada complementar) e, mais especificamente, naqueles patrocinados por empresas estatais.
O que se pretende com o estudo, Sr. Presidente,. depois de se partir dessa premissa. na qual se
traça o perfil dos contornos gerais do sistema, é chegar, como faço agora, às normas básicas dos fundos
de pensão)·
·

2 - NORMAS BÁSICAS DOS FUNDOS DE
PENSÃO · .•.
As normas sobre previdência privada no Brasil
apresentavam-se dispersas até fins da década de
70, _.quando foram consolidadas e sistematizadas
pela Lei n• 6.435, de 15 de dezembro de 1977. A
partir de então, tais normas têm-se caracterizado por
relativa· estabilidade. Afora os dispositivos vinculados às aplicações financeiras de recursos e aos fundos de pensão ligados ao setor público, as demais
regras básicas do sistema têm se mantido inatteradas.
·
;B-· '' A'atuallegisiação que rege a criação e funcionamento do fundo de pensão é bastante vasta,
abrangendo leis; decretos e resoluções do Bacen.
Mas o alicerce normativo básico continua sendo a.
Lei n• 6.435/77. · · ·
No que concerne à aplicação de recursos, os parâmetros essençiais estão hoje estabelecidos na Resolução Bacen n" 2.1 09, de 20 de setembro de 1994.
Com relação às regras básicas que norteiam a
concessão de benefícios no âmbito do sistema da
Previdência em questão, basta lembrar que, sendo
tal sistema complementar ao da Previdência Social,
ele segue, de modo geral, requisitos similares.
Assim, os benefícios instituídos pelos planos
das entidades fechadas estão sujeitos a períodos
mínimos de carência equivalentes àqueles estiPulados para os benefícios de que são complementares
no Regime Geral de Previdência Social- RGPS.
Nesse contexto, exige-se um mínimo de 35 anos
de serviço (30 para mulheres) para concessão de aposentadoria por tempo de serviço, bem como 65 anos de
idade (60 para mulheres) para eleito de aposentadoria
por idade (55 anos é o mínimo exigido para aposentadoria proporcional). Requer-se, ainda, pelo menos 15 anos
de contnbuição para os casos mencionados, inexistindo
carência tanto para a concessão de pensão por morte
quanto de aposentadoria por invalidez.
_No caso de entidades patrocinadas por entes
vinculados ao setor público federal, foco central ·do
presente estudo, vários dispositívos legais (em especial decretos do Poder Público) procuram coibir abusos nos benefícios concedidos, bem como aporte de
recursos da União, destacando-se os seguintes:
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a) as entidades não podem executar programas
assistenciais de natureza social e financeira, mesmo
que destinados exclusivamente aos respectivos partic~
pantes (Lei n• 6.435, de 15 de julho de 1977);
. b) o salário de participação nos planos de benefícios não podem ultrapassar o equivalente a três
vezes o maior valor-teto do salário de benefício do
RGPS (Decreto n• 93.239, de 8 de setembro de
1986), o que se traduz num beneficio máximo de
. cerca de 30 salários mínimos, que, somado ao maior
benefício do RGPS, equivale a uma renda de aproximadamente R$4.000,00;
.. "··· · c) a participação da patrocinadora não pode
ser superior a 213 do custo total dos planos de benefícios, nem a -7% do total das parcelas remuneratórias sobre as quais incidem as contribuições dos empregados participantes (Decreto n• 93.597, de 21 de
novembro de 1986, com a redação dada pelo Decreto n• 94.64S, de 14 de julho de 1987, e Decreto n•
626, de 20 de julho de 1992);
..~;-:,, d) a patrocinadora não pode responsabilizar-se
por encargos adicionais referentes a beneffcios concedidos resultantes de ajustamentos em bases superiores às previstas nos respectivos estatutos""e regulamentos, nem utilizar, na revisão obrigatória de
planos, os superávits para aumentar o valor previsto
em regulamento dos benefícios concedidos ou a
conceder (Decreto n• 94.64S); ,.._
.. .e) é obrigatória a destinação do superávit apurado pelas entidades à formação de reserva de contingência até o limite de 25% do valor das reservas
matemáticas, devendo-se utilizar a parcela excedente na redução das taxas de contribuições das patrocinadoras e dos participantes, na proporção em que
contribuírem para o custeio (Lei n• 8.020, de 12 de
abril de 1990);
f) as patrocinadoras só podem assumir as contribuições previstas _nos respectivos planos de custeio, sendo-lhes vedada a assunção de quaisquer
encargos destinados à operação e ao funcionamento das entidades fechadas, incluída a cessão de
bens e serviços (Decreto 95.904, de 07 de abril de
1988, e Decreto n• 606);
g) é vedada às patrocinadoras a cessão de
pessoal às entidades de previdência a elas vinculadas, a menos que ressarcidos, mensalmente, os respectivos custos, constituindo única exceção o caso
de diretores designados ou nomeados pelas patrocinadores (Lei 8.020 e Decreto n• 606);
h) o eventual déficit apurado pelas entidades
deve ser coberto por aumento das contribuiçõeS da
patrocinadora e dos participantes ativos, nas mesmas proporções, não sendo autorizadas coberturas
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·· . da patrocinadora para déficits causados pelo desempenho financeiro negativo do plano, exceto nos casos de eventuais aplicações compulsórias, determinadas pelos órgãos normativos, ou por reajustes coletivos de salários que superem a inflação do período (Decreto n• 606);
i) as despesas relativas à operaçãó e funcionamento das entidades não pode exceder a 15% do total da receita de contribuições.
Vale agregar, ainda, que cabe às próprias patrocinadoras estatais a supervisão das atividades
dos respectivos fundes de pensão. Nesses casos, o
órgão executivo âo sistema apenas interfere quando
acionado pela própria patrocinadora ou, exCepcionalmente, de ofício, na omissão desta.
--.. Verifiquem. V. Ex's que essas são as normas
básicas do fundo de pensão. Mas será que essa, Sr.
Presidente, é a situação aluai? Vamos verificar.
3- SITUAÇÃO ATUAL
As primeiras entidades fechadas de previdência
privada no Brasil tiveram palrocinadoras da administração pública federal e estadual. Desde 1981, no entanto, tem-se registrado um número maior de autorizações para funcionamento de entidades vinculadas a empresas privadas. Apesar de dois terços dos aluais fundos de pensão serem de empresas privadas, uma relação inversa se observa no que concerne à massa de
participantes e ctependentes: 60,32% do total estão
vinculados a entidades públicas.
As entidades públicas, comparativamente às
privadas, apresentam também uma proporção maior
de sua massa de participantes e dependentes, na
condição de apOsentados e pensionistas.
No que concerne ao tipo de plano de benefícios,
91% das entidades públicas adotam planos de benefícios definidos, enquanto que, nas privadas, esse percentual é de 36%, seguido de 32% de planas de contribuição defmida e 23"/o de planos mistos.
Observe-se que, nos planos de benefícios definidos, é importante, para o equilíbrio do fundo a longo prazo, não Só o retomo efetivamente obtido com
seus investimentos, como também o adequado cálculo atuarial quando da fixação das contribuições, o
qual leva em consideração as características dos
benefícios a serem concedidos, a taxa de mortalidade esperada, a idade de aposentadoria, a proporção
entre o valor do benefício a ser concedido, o salário
âe cada participante e a taxa de retomo esperada
para os investimentos. Neste tipo de plano, há normalmente uma maior •solidariedade' entre, de um
lado, os ativos e empregadores e, de outro, os aposentados e pensionistas. Isto porque, aparecendo
déficits, os ativos e empregadores acabam tendo
que aportar mais recursos para que seja honrado o
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pagamento dos benefícios nos valores estipulados,
dada a resistência para se reduzirem esses valores.
Nos planos de contribuição definida, os participantes
assumem todos os riscos, recebendo o que foi aporiado em seu nome e os ganhos correspondentes que a
entidade tem obtido ao aplicar aqueles recursos. O
ajuste em caso de desequilíbrio é feito, neste caso,
pelo lado dos benefícios e não das contribuições. ·
" No que ·concerne à participação das patrocinadoras e dos participantes no custeio das entidades
de previdência- e aqui a Casa preciSa. estar atenta-,
é interessante aqui mencionar o relatório final da
CPI do: Senado Federal, criada ati"avés do RequerimentO ·n• 376/92-SF, destinada ·a apurai as "denúncias de irregularidades cometidas. em fundos_depensões estatais e na Petrobrás", é taxativo na sua conclusão de que as estatais investigadas estavam, ao
mesmo tempo;· vertendo contribuições muito .acima
dos limites legalmente estipulados e acumulando dívidas significativas junto às suas entidades de previdência privada.
·· •·· ~ L·õ-'C•ct . ·~·'' . ' > ;.~~ _ . ·
· •·· • As contribuições ultrapassavam tanto o limite
máximo legal de 7% da folha salarial dos participantes; ·quanto a proporção de 213 do custeio, cónforrne
se· observa n9s quadros abaixo.
, ".
..
Sr: Presidente, como V. Ex" determinará a publicação deste quadro, dispenso-me de fazer a sua leitura Mas, por ele, fJCa provada a ~ntnbuição de algumas patrocinadoras federais aos seus fundos de pensão e a proporção entre as contribuições dás patrocinadoras de fundos de pensão e dos participantes.
No entanto, Sr. Presidente, não posso deixar
de registrar que o relatório da CP! do Senado Federal, a partir de uma amostra de sete fundos de pensões, calcula o repasse de US$1 ,27 bilhão do limite
de 7% da folha de salários dos participantes, no período de janeiro de 1990 a junho de 1992, como evidenciado no quadro a seguir.
Nesse quadro, Sr. Presidente, listo todas as
contribuições pagas pela Previ, Petros, Valia, Sistel,
Portus, Previnorte e Previrb, o que dá aquele total,
como dizia a V. Ex"s, de US$1.274210.000.
O Sr. Romeu Tuma - Nobre Senador Bernardo
Cabral, V. Ex" me permite um aparte?
O ~R. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex"
com prazer, nobre Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma - Senador Bernardo Cabral, desculpe-me interrompê-lo. Mas V. Ex" trata de
um assunto tão importante, que realmente merece
nossa atenção o estudo dos dados que traz ao conhecimento desta Casa. No momento em que verificamos que os bancos se socorrem do Proer, que
tem que haver fusões de bancos porque a capitalização desses caiu em razão do Real, percebemos que
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·'as únicas entidades que têm dinheiro para comprar
ações e investir em construção de shoppings são os
fundos de previdência privada, principalmente das estatais. Trata-se de um volume tão grande US$1.274.210.000 nesse quadro que V. Ex" traz-, que
o próprio Tribunal de Contas, em alguns pareceres, já
alerta para irregularidades que vêm ocorrendo nesse
Segmento. No momento, discute-se a mudança da
Previdência na Câmara Federal, o que virá a este plenário para ser provavelmente mocflficada, em prejuízo
do interesse do Estado e às vezes de pequenos funcionários. Não sei se devemos discutir como será esse
sistema de previdência social dos fundos, com a garantia da União; da diferença que V. Ex" traz, ou se devemos-discutir e retirar do .pequeno funcionário benefícios.. que;.com sacrifício,. conquistou. Era isso o que
queria,,dizer•. Perdoe-me por interromper um discurso
tão importante e tão .elucidativo.
. ,.•. :- O !=!R. BERNAR_oO CABRAL- Mas V. Ex" tem
razão, eminente Senador Romeu Tuma, tanto assim
_que este trabalho, em determinando instante, esbarrava. em 'uma caixa preta. Devo confeSsar a V. Ex"
· qÚe, -deSde fevereiro' de 96, venho tentando alinhálo. É .élaro..que, 'ria.hím em que um discurso desta
riàtureZà tem que ser feito, ele precisa ser documentado por esCrito, fim de. que permaneça para, mais
adiante, as consultas eie atinentes.
·
Ora, não poderia, neste instante, fazer um discurso à vol doiseau, em que apenas fizesse um registro, aproveitando uma matéria altamente esca."ldalosa, sem que processasse um estudo a fundo.

a

a

Gostaria que ficasse registrado que tudo o que
disse está aqui çfocumentado. Temos uma documentação perfeita, que o Governo, se quiser, pode aprove~
tar, já que está fazendo intervenção em vários fundos.
Trata-se de um estudo que o Senado lhe dá absolutamente de forma graciosa e espontânea · ·
·
Ora, sobre as dívidas dessas patrocinadoras estatais para com seus fundos, o relatório da CPI sé
apresenta os dados em milhões de cruzeiros, apurados em junho de 92. Observem o escândalo: Cr$5,E
trilhões referentes a 13 entidades. Evidente que isso E
em cruzeiros, mas basta fazer a redução para se nota
o que as dívidas das patrocinadoras estatais está(
causando aos seus fundos. Isso tem o seu ponto.
-Uma auditoria mais recente realizada pele
Tribunal de Contas da União na Secretaria de Pre·
vidência Complementar- SPC - para avaliar as ati·
vidades e sistema de controle desta, menciona dí ·
vidas de algumas patrocinadoras para com a:> suas entidades de previdência (às vezes "gigantescas") detectadas pela SPC. Entre as causaspara a formação dessas dívidas, o relatório da auditoria lista:
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"É permitido à patrocinadora endividarse com a EFPP -são as empresas de fundo
de pensão privado-, deixando·de pagar sua
parte nas contribuições até que a entidade
atinja determinado patamar de déficit, fixado
pelo art. 45 da Lei 6.435m, ·como· sendo
70% dos ·fundos de garantia das reservas
técnicas relativas a benefícios a conceder
sob a forma de renda
·
E continua:
.• . .
- não há impeditivos paia a patrocinadora firmar termo de confissão .de. dívida
• com a EFPP, seja através de dação de pagamento de imóveis ou. por outros• instrumentos também sujeitos- a estimativas . de
: caráter subjetivo para valor de quitação;· :
E continua ressaltando: ,u.c.:-... .... , o.
.. ~ não existem oormaif
·e claras

o

effi:azes

-: "

delimitando quem responde pela coberturã de

eventuais déficits, verificando-se os estatutos
aprovados pela SPC (ex: CentriJS,'
6") que
prevêem a responsabilidade da patrocinadora
· -"~ • · de prover os· recursos necessáriOs para man-

art

, ' . ter as reservas em níveis adequados:· ;·
_., ·

,·

· Continua o relatório:
"Quando há a retirada de patr6clnac!ora, seja por extinção, incorporação. ou outro
motivo, a estatal que se retira assume a
déficit atuarial que
condição de devedora
porventura existir e
- quandO a estatal é liquidada ou encampada pelo Tesouro, o déficit atuarial que possuir legalmente passa a ser dívida do Tesouro
(casos da Petromisa, lnterbras e outros).
O relatório do Tribunal de Contas da
União conclui da seguinte forma:
•o passivo aruarial dos antigos funcionários, anteriores à criação da respectiva
empresa de fundo de pensão privada EFPP -, pode ser coberto pelas contribuições futuras de todos os participantes, pela assunção direta da estatal ou indireta através
da assunção de dívida com a EFPP no valor
correspondente ao passivo abJarial. •
Por isso tem sido dito que o rombo é de R$19
bilhões. Esse estudo não pode deixar de ser consagrado nesta minha manHestação.
O Sr. Beni Veras - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o
·
aparte a V. Ex".
O Sr. Beni Veras - Senador Bernardo Cabral
desejo parabenizá-lo por tocar nesse assunto. Real~

do
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.. mente, chama a atenção o fato de, no âmbito do Governo deste País, realizarem-Se coisas desse nível.
V. Ex" disse que o déficit das estatais é de R$19 bilhões, o que significa mais ou menos 3% do PIB. O
volume global de recursos que deveria estar em poder desses fundos de pensão é em tomo de 10% do
PIB, US$60 bilhões. São valores imensos que não
se encontram sob qualquer controle. Os controles
são completamente indiretos e insuficientes,
tal
ponto que os gestores desses fundos de. pensão são
capazes de atitudes que contrariam os interesses
d~s grupos que representam, das estatais e do próP!!O P<:•s. Isso tudo corre paralelamente às instituipublicas de controle. Não há qualquer controle,
repito, sobre esses fundos de pensão. Esses controles a que v, Ex" se refere são só elásticos e muito
insuficientes em relação ao volume de recursos administrados por esses fundos. Parabenizo V. Ex" e
desejo-lhe que tenha sucesso .nesse esforço para
encontrar o fio da meada dessa questão.
·
· · O SR. BERNARDO CABRAL- Eu é que agradeço a V. Ex", porque a falha na legislação é que
permite esse descontrole, como V. Ex" bem acentuou, Senador Beni V eras. .
. Quero agradecer a
Ex" por reconhecer que· é
realmente um esfmço que um Parlamentar faz quando
se debruça sobre uma matéria dessa natureza, que é
insípida, árida· e que nãó vai merecer maior destaque
na imprensa falada ou escrita, mas pelo menos justifica que, numa convocação extraordinária, foi abordado
um tema da mais alta importãnciôi esseS rombos que
os fundos de pensão têm causado.
.
V. Ex", que esteve no Ministério, - assim como
eu e o eminente Senador Antonio Carlos Magalhães,
que já passamos por um - sabe melhor do que eu
como as coisas funcionam neste País, onde ninguém
quer assumir a responsabilidade, ou então, quando
pretendemos fazer alguma colsa para mudar, todos
concordam, desde que continue como está
O Sr. Beni V eras- Há um verdadeiro feudo de
certas ·estatais. São feudos fechados que não se
pode alcançar nem através de um trabalho como o
de V. Ex", nem através da própria instituição gover- ·
n~mental, que é o Ministério do Planejamento, onde
ha a CEST, de controle das estatais, e não se con-s":gue ir a fundo das questões estatais, porque se
cnam tantas barreiras que é impossi\rel chegar à
raiz do problema; não há mando sobre elas. As estatais do País - e foi feito um estudo detalhado para
provar como elas se colocam acima das instituições
públicas fundamentais: Congresso, Poder Executivo
e_ Poder Judiciário - são instituições sobre as quais
não há controle.
O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Senador Beni Veras, a consultaria conseguiu dados
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que conseguem romper a chamada caixa-preta em
determinado instante. Logo após, pela falha na legislação, verificamos que isso tem contribuído para
comportamentos antagónicos. Quais são? Repasses
de recursos públicos expressivos para entidades de
previdência privada, e o acúmulo das dívidas das
estatais para com os seus fundos de pensão.
Ora, no que concerne aos ativos das entidades
fechadas de previdência privada, as patrocinadas
pelo setor público respondiam por nada menos - vejam só -que 81,6% do total de 59 bilhões e 100 milhões de reais referentes a dezembro de 1995, sendo qu~," entre ·as dez maiores por ativo, observa-se
apenas uma ligada ao setor" privado. Assim sendo,
não é de se estranhar que os fundos públicos aportem o maior volume de recursos em cada uma das
modalidades de investimento, detendo poder substanCiai no mercado nacional.,
Para completar esse quadro da situação aluai
dos fundos de pénsão, vale mencionar os resultados
obtidos pelo Banco Mundial :.. que conSegui no World

Bank, Report n" 12.336, "Brazil - Social lnsurance
and Private Pension", de 25 de janeiro de 1995 com relação àos seus custos de administração: enquanto 39% das entidades públicas têm custos administrativos que superam 12"/o das contribuições, apenas 4% das entidades privadas estrangeiras e 13%
das entidades privadas nacionais 'átingem esse nível.
Isso, apesar de a unidade de medida utilizada subestimar, na opinião do Banco Mundial, o custo dos fundos
públicos, que têm contnbuições mais elevadas.
Por isso, Sr. Presidente, requeri, de infçio, que V.
Ex" deferisse a publicação desses quadros, que são
de entidades públicas federais, entidades púbficas estrangeiras, uma a uma, entidades privadas nacionais e
entidades públicas estaduais- E mais, Sr. Presidente:
fiz questão de trazer os dados estatísticos até dezembro de 1995, feitos em 16 de fevereiro de 1996.

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex' me permite
um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito
prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de cumprimentar V. Ex' pelo estudo que traz ao plenário, relativo aos fundos de previdência ·e pensão no Brasil,
no qual relaciona as entidades estatais e as compara com oun:as. O Senador Beni Veras, há pouco, estava mencionando como tais entidades administram
um património, hoje, equivalente a R$60 bilhões.
Gostaria de transmitir-lhe algo que me pareceu extremamente interessante· no que diz respeito à forma
de transparência de administração de um fundo, à
maneira democrática de geri-lo e como beneficia
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.. todaa população de um determinado Estado. Refirome ao que acontece com o Fundo Permanente do
Alasca. Em julho do ano passado, fui ao Alasca para
estudar este fundo. Permita-me V. Ex' porque vou
estender-me por dois ou três minutos, mas com a
brevidade de. relatar-lhe esta história. Nos anos 60, o
prefeito de uma pequena vila de pescadores, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma de
pesca e pouco restava para os pescadores. Então,
resolveu propor que fosse cobrado 3% do valor da
pesca como imposto que seria destinado a um fundo
que pertenceria a todos. O prefeito teve enorme dificuldade para ter aquela idéia aprovada até que, ao
final de alguns anos, conseguiu convencer a todos.
Alguns anos depois, tomou-se o Governador do Estado do Alasca, que havia, então, descoberto enorme reserva petrolífera e teve uma idéia que, antes,
era direcionada para a sua vila e, agora, a colocava
no nível do Estado nos seguintes termos: o Alasca
havia descoberto na Baia de Prudhoe tal quantidade
de . petróleo . vendeu os direitos de leasing por
US$900 milhões, Eram os anos 70, o Alasca tinha
uns 300 mil habitantes,' e ele ponderou que seria importante. pensar-se. na geração vindoura, uma .vez
· que o petróleo é uma riqueza não-rénoliável. Disse
que se deveria pensar uma forma de todos participarem daquela riqueza. Propôs, então, que se destinassem 25% do valor dos royalties da exploração
de todos os minérios, inclusive do petróleo, para um
fundo pertencente a todos que ali residissem. Essa
proposta foi aprovada como emenda à Constituição
pela assembléia legislativa composta por 40 deputados estaduais e 20 senadores estaduais do Alasca,
em 19.76. Confirmada, a seguir, por plebisCito, por ·
referendo popular, 73 a 38 mil. Por quatro anos,
eles, então, debateram a forma como deveria ser
constituído e administrado o fundo. Alguns pensaram num banco de desenvolvimento, mas outros disseram que seria uma forma de destinar recursos
subsidiados quem já tem património para realizar
investimentos e sugeriram outra aHemativa. Assim,
em 1980, iniciou-se a forma definitiva do Fundo Permanente do Alasca. A partir daí, as novas reservas
de minérios passaram a destinar 50% do valor dos
royalties para esse fundo. O fundo foi sofrendo investimentos aproximadamente na seguinte proporção: 45% em bõnus, tttulos de renda fixa, sobretudo
do Governo norte-americano; 35% em ações de empresas, muito bem escolhidas, do próprio Alasca e
do restante dos Estados Unidos; 1O% em empreendimentos imobiliáriQS; 1O% em empreendimentos internacionais, inclusive de seis empresas brasileiras.
A partir de 1982, passou-se a distribuir um dividendo
para cada cidadão residente no Alasca a um ano.
Essa foi a única regra estabelecida, não importando
o fato de serem crianças ou adultos. Inicialmente, foram umas três centenas; mais tarde, umas 400 pes-
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soas e assim por diante. No ano passado, cada um
dos 534 mil habitantes que preencherem o formulác
rio no infcio do ano, declarando residência no Alasca
por mais de um ano, recebemin, em 11 de outubro;
por transferência eletrônica, US$990,30. Neste ano,
será aproximadamente de mil dólares, per capita, a
distribuição. Visitei o escritório do Fundo Permanente do Alasca em seu 3° andar, num edifício de 3 andares. Em metade desse edHfcio, estavam 27 pessoas com seus computadores, administrando suas
tareias com extraordinária eficiência, ressaltando-se
uma característica: seis niembros do board of trustee são designados pelo Governador daquele Estado,· que é eleito diretamente; assim como o DiretorExecutivo, ·que é eleito por essas seis pessoas em
consenso com o Governador: Eles se reúnem· numa
sala, onde há uma mesa redonda e, em volta; há um
auditório circular onde os parlamentares do· Alasca;
ou cidadãos comuns podem sentar-se e observar a
reunião, que; por slla vez, tem transmissão· di reta;
em TV a canal, para, por exemplo, a cidade de Anchorage, a maior cidade do Estado, e· para Juneau,
Capital do Alasca, que tem 30' mil hBbitantes:' E
transmitida para quem, por exemplo, em Anchorage~
queira assistir: Menciono isso para caracterizar; dHerentemente do que ocorre com os fundos das empresas estatais, a transparência de informações e a
participação da população, que, ali, acompanha pari
passu tudo o que é feito na administração desse
fundo. Em 1980, esse fundo tinha US$1 bilhão de
património e, no ano passado, tl'rma US$17 bilhões.
É menos do que os fundos estatais brasileiros, mas
se trata de um Estado com cerca de 600 mil habitantes, com uma renda per capita anual de US$26 mil
dólares, enquanto que, aqui, somos 158 milhões de
habitantes e temos US$4,5 mil de renda per capita
anual, portanto, as nossas condições em nosso Pafs
são bem diferentes. Menciono esses latos, repito,
porque estive no Alasca e não pude deixar de observar as distorções havidas nos fundos de pensão brasileiros em relação ao Fundo Permanente do Alasca,
assim come naquele que é o maior fundo social,
maior do que todos esses fundos citados por V. Ex".
Há, pelo menos, três grandes fundos: o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço; o PISIPASEP, que
hoje é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, conforme V. Ex" conhece ião bem como Relator da Constituinte. O FAT é o nosso maior fundo, mas ele está
muito distante de ter uma administração tal como a
do Fundo Permanente do Alasca. Durante os sete
dias em que estive no Alasca, procurei saber o que
a população achava do sistema de dividendos proporcionado pelo referido Fundo e fiquei sabendo que
é praticamente unânime a opinião popular favorável
a tal fundo. Ao perguntar na Assembléia Legislativa
do Alasca se porventura havia algum parlamentar
contrário àquele sistema, a resposta foi que todos a
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• ele são favoráveis; há. um consenso em tomo da eficácia de tal sistema, dados os resultados e a transparência da sua administração. Queria relatar isso
para que V. Ex" pudesse conhecer- essa outra experiência que dHere bastante daquela dos fundos brasileiros, que por sinal merecem ser administrados de
uma forma mais :transparente, mais democrática;
nos seus resultados inclusive.
·
. • '
. O SR. BERNARDO CABRAIL - Agradeço, Senador Edúardo Suplicy, porque é induvidosa a densidade da·. contribuição ·de V. Ex"; ela demonstra que
quando se exercita com· seriedade uma administração
- _qualquàrque seja elae aqui falâmos especificamente' sopre os turíd<is ele iÍen$ão ,, o5 .resultados são ooc
néficoS, desde qi.Jenão se dilapide' o património
está sendO corlstrufdo a dusta de tanto sacriffció. •
~· .. : 'Agradeço a V. Ex" por sua cOntribuição: · . ~ "·
;: .. :·"o Sr. Beni Veras '-Permite v. Ex" um aparte?
. . . O SR. BERNARDO CABRAL_- OúÇo 00m muito
prazer eminente Se~r Beni Vera$, que deiseja dar
outJ:'à. contribuição ao IT)eu prenunciamento. - : • '~: ~
' '".: Eri) seguida' en(;~@rei <>.meu di~~;'Sr.!"~
~id~':lte·:··:. -~ ~· '.. ~ ·... :.··,~-~·-·.~ ..~.·- ··~~~.:·.~,- :...~. _< :.~-~ • ~~- ~::-;
.--··o.Sr.,BeniVeras cc Peço"o·aparte um'poucó
encabulado por estar interrompendo o excelimte di!?
' ·~
.
-·
curso de V. Ex";· .,.___

que

o

· .· o SR; BERNARDO CABRAL - Por' favor:

V.

Ex" muito me honra com o seu aparte; porque todas

as vezes em que V. Ex" taz uma intervenção, na me:
didà em que as lacunas vão se sucedendo, V. Ex"
as preenche e, com isso, sinto-me muito alegre~
O Sr. Beni Veras- Obrigado, Senador. Gostaria apenas de· lazer um depoimento. Trabalhei em
empresa privada por muitos anos e pude acompanhar algumas transações com fundos de pensão
para a administração de ações. Realmente, trata-se
de operações muito estranhas. Elas quase sempre
traziam beneffcios aos administradores e prejudica·
vam o fundo como um todo. Essa foi uma maneira
ladina que encontraram de transformar o público em
privado. Obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL -V. Ex" é sua·
ve, pois em vez de utilizar a palavra désonesta usou~
a palavra ladina, que, de qualquer forma estaria dentro do discurso.
Sr. Presidente, antes de lazer minhas considerações finais, gostaria de mostrar, no Brasil, o custo
administrativo das entidades de previdência privadas, em percentual da contribuição. Por exemplo,
28% das empresas privadas nacionais, 50"/o das
empresas privadas estrangeiras e 13% das empre_sas públicas mistas têm um custo de até 3%, dando
um total de 35% e assim sucessivamente. Os custos
variam 3,1% a 6%; de 6,1% a 9%; de 9,1% a 12%;
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12,1% a 15% e acima de 15%. Como esse quadro
está delineado e V. Ex" já determinou que vai ser
publicado, privo-me da leitura e assim poupo também as nossas eficientes taquígrafas.
Faço minhas observações finais. As várias
investigações que vêm sendo feitas Sobre as entidades fechadas de previdência privada, especialmente as ligadas ao setor público, quer através de
CP! - e devo dizer que há uma em andamento na
Câmara dos Deputados-, quer pelo TCU, levaram·
â adoção de algumas ações visando sanar ou,
pelo menos, minorar alguns dos problemas detectados.··
A nível do Poder Executivo, merecem destaque a
reestnJturação da Secretaria de Previdência Complementar e o fato de haver sido estabelecido, em 1994,
que a fiscalização das EFPP seria efetuada por fiscais
do INSS e não mais pelos próprios servidores da Secretaria de Previdênçia Complementar, que acumula- .
vain a função com outras que desempenhavam na Secretaria Com isso, foram fiSCalizadas 172 empresas
públicas e privadas, 55"/o das entidades em funcionamento de 1994 a 1996, enquanto que, nos três anos
anteriores -pasmem os Srs. Senadores -, haviam sido
·
feitas tão-somente 60 fiscalizações.
Note-se que, em dezembro de 1995, 16 empresas estavam funcionando em regime especial, sendo duas intervenções, oito liquidações e seis diretorias fiscais. Ademais, registraralll-Se 201 autos de
infração em 1995 e 129, em 1996.
No Congresso Nacional, por outro lado, encontra-se em andamento uma nova CP! dos Fundos de Pensão e estão em tramitação várias proposições para alterar dispositivos afetos ao funcionamento das entidades fechadas de previdência
privada.
Na Proposta de Emenda à ConstibJição n• 33
(PEC da Previdência), o dispositivo que restringia a
contribuição das patrocinadoras ao mesmo montante vertido pelos participantes não contou com a
aprovação do número exigido de parlamentares,
para que fosse inserida no texto a ser aprovado em
segundo turno. Por outro lado, continua o dispositivo ·
que estabelece:

"As entidades de previdência privada;
patrocinadas pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista deverão rever, no prazo de
dois anos a contar da data de promulgação
desta Emenda, seus planos de benefícios e
serviços, de modo a ajustá-los átuariafmente
a seus ativos."
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Importa ressaltar, por oportuno, que o Projeto
de Lei do Senado n• 45, de 1993, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento n• 376/92 e ainda em tramitação na Casa,
contempla não só esse limite para a contribuição da
patrocinadora estatal e o ajustamento necessário
nas entidades de previdência privada, como também
vários outros dispositivos referentes às entidades
públicas, visando, dentre outros objetivos:
- restringir apertes extraordinários de recursos
públicos para os fundos de pensão;
. - assegurar uma maior participação dos segurados· na gestão das EFPP e a eliminação da aluai
sistemática de serem os diretores dos fundos de
pensão e os seus fiscais indicados pela própria pa.
,
.
. .
.
trocinadora;
· - evitar as pressões das patrocinadoras sobre
os seus fundos de pensão para a realização de ne§6cios, às vezes, ruinosos para estes;
..
- definir o órgão executivo do Ministério da Previ. dência e Assistência Social como responsável pela fiscalização de todas as entidades fechadas de previdência privada, retirando essa função das patrocinadoras
estatais em relação aos seus fundos de pensão;
· - suprimir "a interferência do Conselho Monetário Nacional na aplicação dos recursos das entidades de previdência complementar, eis que se prestava a determinações de inversões com ínfima rentabilidade ou segurança".
Como se pode perceber, a legislação em vigor
tern recebido inúmeras cr~icas, quer quando analisada sob o ponto de vista da criação de um arcabouço seguro para o desenvolvimento dos fundos de
pensão e a consecução dé sua função precípua de
proteção previdenciária, quer quando enfocada a
questão da adequada utilização dos recursos públicos e da poupança gerada por essas entidades,
como instrumento de política económica de indubitável relevância.
Concluo~ Sr. Presidente, dizendo que proposições que se encontram em tramitação (de iniciativa
tanto do Legislativo quanto do Executivo) sugerem
mudanças profundas a partir do reconhecimento das
espeéificidades das entidades patrocinadas por empresas estatais. Resta saber quais as opções que
serão adotadas.
Com esta contribuição, Sr. Presidente, creio
que coloquei a matéria para discussão, para reftexão, e requeiro mais uma vez que V. Ex" determine
a publicação dos anexos que ai:ompanham o pre·
sente pronunciamento.
Obrigado a todos pela forma gentil de terem
me ouvido.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. BERNARDO CABRAL EM SEU D/5CURSO:
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O Conselho Monctârio Naciooa!- CIMN dita as diretrizes básicas relatiws às
aplicações dos recursos das entidades prcvidenciárias abertas e fechadas. EssaS
aplicações s1o, por sua vez. fiscalizadas pela CVM,. no caso das entidades abertas
de previdência privada (EAPP), e pelo Banco Central do Brasil'- BACEN,.co caso
das entidades fechadas (EFPP).
Vale destacar, ainda. que a fiscali7aç:lio das operações de previdência privada
por parte da União é um preceito coostituc:iooal (ari. 21, inciso vm) e se baseia na
neccssidadc de proteger os iatc:resses dos panicipamcs do sistema. Como tal,. deve
ser exercida de modo a gar.mtir a segurança e a rem.abilidade das aplicações.
assegurando, assim,. o cumprimento dos planos de bcncficios.

Delineados os contornos gerais do sistema,. os itens segtiúites do presente
Il3 análise dos fimdos de pensão (previdência privada fechada
complemenrar) e, mais e:spec:üicamcnte,. mqneies patrocinados por empresas
estudo deter.-se-ão

"""'"'·

As normas sobre previdência privada no BÍasil ~ c)i,pems ~
fins da década de 70, quando foram coosol:idadas e siskmatizacbs pela. Lei ri' 6.435,
de 15 de setembro de 1917. A partir de emJo. tais normas ~canrteri;nclo- por
relativa estabilidade. Afora os dispositivos viDculados às aplicações :fimmceir2s de
lCÇili$0$ c aos fuudo:> de: ~ ligados ao sctcx público, as demais regras ~

::

·'

·,~.'

Aatnallegislação que lege a Criação e fimci~ dos fundos de~ é
bastante vasta, abr.mgeDdo leis, dcc:mos c resoluções do BACEN. Mas o alic:eree
normativo básico contÍima sendo aLei 11° 6.43sn7.,(' t s_·,:·~~: -:::D.6 .• ~ :rc

No que~ i aplicação de~~~~ cstJoboje

~dos na Resolução BACEN ri" 2.109, de 20 de :setembro de

!994.

Com relaç3o às· í-egru bás:ic:as que aorteiaJn ã ~ de bc:oeficios no
âmbito do sistema de previdência cm quest:io. basta lemfX-ar que. 5CDdo tal sistema
complemc:mar ao da ~ Social, ele segue.· de modo geral.· requisitos
similares. ·

Assiin. os beoeficios institufdos pelos planos das entidades fechadas est'io
sujeitos a períodos mínimos de can:ncia cquMI~ àqueles estipulados para os
benefícios de que são complementares no Rcsimc Geral de Previdência Social RGPS.
Nesse cootexr:o., exlze-se um mínimo de 35 anos de scniço (30 para
mulheres) para a concessão de aposema.doria por tempo de serviço, bem como 65
anos de idade (60 para mulheres) para efeito- dC aposentadoria Por idade (55 C o
mi:nimo exigido para aposentacloria proporciona:t). Rc:quc:r-se, ainda,_ pelo menos 15
anos de contribuiçlio paxa os casos menclonarlos, inexistindo caràx:ia tanto para a
concessão de pensão por morte quanto de aposentadoria por invalidez.
No caso de entidades fechadas patrocinadas por entes vinculados ao setor
público federal,. foco central do presente estudo, vários dispositivos legais (em
espec:ial decretos do Poder Público) procuram coibir abusos nos beneficias
concedidos, bem como no aporte de recursos da União, destacando-se: os seguintes:

a) as entidades não ~ executar programas assisterlciais de natureza
social c financeira, mesmo que destinados exctusivamctlte aos respectivos
participantes (Lei n" 6.435, de 15.07.77);_
b) o salário de Pãnieipação nos planos de beneficiOs não pode ultrapassar o
equivalente a três vezes o maior valor·teto do salário de beneficio do RGPS
(Decmo n"' 93239, de 08.09.86). o que se traduz num beneficio máximo de cen:a
de 30 salários imnimcis. que.- somado ao maior beneficio do RGPS, eqUivale a uma.
renda de apro:cimadameote RS 4.000,00;

e) a participação da pat:roCfuadora nãO pode ser superior a 213 do custo total
dos planos de beneficies, Dcm a 7% do total das parcela'!ô remuneratórias sotm as
quais incidem as eontnbuições dos empregados participantes (Decreto n" 93.597, de
21.1186, com a redaçJo dada pelo Decreto D0 94.648, de 14.07.f7, c Decreto n"'

600,-dC:-20--:-01.92);
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às preWtas nos respectivos estatutos e regulamentos,. nem utilizv, na revi$00
obrigatória de planos. os sopecivits para aumentar o valor previsto em regulaJ:neuto
dos beisdreios concedidos ou a conceder (Dec:mo r:f 94.648);

do"""""'-

peJa.-·-

c). obrigatória a de reserva de comingêneia, até o limite de 25% do valor das reservas matemáticas
devl:ndo-sc utilizar a parcela excedeme na redução das taxas de eantribuiçlles das
patroci:aa.:loi c dos participantes, t1a proporção em que contribuimn para o cnsteio
(Lei n<> 8.020, de 12.04.90);

f) as patroci:aa.:loi só podem assumir as contribuições previstas nos
respectivos planos de custeio,. ~o-lbes vedada a assunção de quaisquer encarzos
destinados à operação e ao funcio!l31Dento das entii:!adCS fecliadas, inelufda a cessão
de benseseniços ~rf95.904,de 07.04.88, e Deacto n"606)~
-

g) é vedada âs patrocinadoras a cessão de pessoal âs entidades de previdência
a elas viDculadas. a meDos que ressarcidos, mc:nsalmcntc,. os respectivos custos,.
OOilStituindo única e:xceç:OO o caso de diretores designados ou DOII!eados pelas
patroci:aa.:loi (!.é .. 8.020 c o= .. 606);
.

2- NORMAS BÁSICAS DOS FUNDOS DE PENSÃO

dosistc:matêmscmamidoiiialtemdas. ·
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d) a patrocinador3 não pode responsabilizar« por encargos ad:i~ ,
refemltes a beDefieios concedidos resultantes de ajustamentos cm bases superiqres' ·

Pelas

· b) o ~ déficit. apurado
~dadcs deve ser coberto por aumento
das ccatribuiçõcs da p:mocinadora c dos participantes ativos,. nas mesmas
pmpotçõe:s.. não sendo autorizadas cobe:rtmas da patrocinadora para déficits
cacsados pelo desempenho financeiro DCgaÔVo do plano,. e:x.ceto DOS C3SO$ de
eventuais aplicaçOes compulsórias. detemlinadas pelos órg:ilos normativos. ou. por
reajustes coletivos de salários que superem a inilaçao do pcrfodo (Decreto n" 606);.

i} as despesas relativas à opcraçãQ e funeionameoto das enúãades nãÕ pocle:m
exccdc:r a 15% do total das rec:eitas de cOmribuiçaes. ·
··
·
~c~···;:; :~~-; -:;:;-.
~·1..'-:-; :...·:-:E.-.:::.--::··
· .:'-.· ,·: -·,··.:'
VaJe agregar, ainda. que cabe às próprias patrocinadoras estatais a supervisao
das atividades dos ICSpCCtÍ\'0$ fundos~ pensão. Nc:st:cs c:asos..o órgaç executivo .

do ,;-. ...... -?ficio. """""' e:xcc:pci~ de

na omissão desta.

pela propria patrocinador3 ou,'

.:~:. .'siru~ÇÃOATIJ~;:~·
As primcir3s entidades fechadas de prc:vidênc:ia priwda no :Brasil tiveram
patrocinadoras da admfuistração pública federal e estadual. Desde 1981, no emanto,
têm-se registrado mn número maior de autorizações para fuDcionamcnto de
entidades vinculadas a e:mprc:sas privadas. Apesar de 2'3 dos atuais fundos de
pc:ns1o serem de empresas privadas. uma Idação inversa se obsefva. no que
concc:me à massa de participantes c depeminrtc:s· 60,32% do total estio vinculados

a entidades pilblicas.4 ,

FUNDOS DE PENSÃO

1-CONTORN(,)S GERAIS DO SISTEMA
As cntidadc:s de previdência privada são responsiveis; pela conces.sOO de
bcncficios i::ompicm~ on assemelhados aos da Previdência Social, mc:diaDte
amtribu:içilo de seus participantes., dos respectivos empiegadores ou de ambos.

Tais entidades podem ser abertas ou fcch3das. No primeiro caso, delas
podem participar, a principio, qualquer cidadão. No segundo, apenas os empregados
de determinada empresa ou. grnpo de empresas. denominadas patroci.nadotas. Ali:m
disso, as catidadcs fecbadas de previdência privada, ao contrârio das abertas, não
podem ter fins lucmivos.
.As entidades abertas de previdência privada são mantidas. em gera!, por
bancos ou scguradaras. integrando o Sistema NaciotW. de Seguros Privados. Estio
subord.inadas à COmis:são de Valores Mobiliârios - CVM, órgio normatMI, e à
Supc:rintendCncia de Seguros Privados- SUSEP, órgão exectttivo, de eotrtrole e de
fiscafz:aç!!o
As entidades fechadas,. por seu tmno, são consideradas complc:mentarc:s ao
sisteoJa oficial de previdência e assistência social. .AssiJn,. suas atividades são

'Jascbdol~lll:l*=itcm~~~~~~~~
EfW'.clc~cl3bclnlbpebSecra:lnado~~dctMiaislérlocb ~c

Aslisltaci::ISDc:i:IL

• A cbla6c:açsa das caticbdcl cm poibücz cpcm.d:an:fcre.«.a,_ ~
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reguladas pelo MiDistério da Previdência o da A.ssistCncia Social ::-_MPAS, que "ama
através de duas instâncias: a) uma esfcrn nonnativa, o Conselho de GestãO da
~ Complemen!ar, b) outra executiva, a Sec:retaria de Previdência
Complememar.

Tais e!l.tidades fechadas de previd&cia privada (plevjdcix:ia complementar),
t.ambém conhecida$ como FUNDOS DE PENSÃO, podem ser constitriklas por
empresas privadas ou pUblicas. Seus :respectivos recursos_~ m:mtidos sob o
regime fin:mceiro âc Capitalização e a rdação emre comr:ibuições de ~
e empregados ê, em geral. de cerca de 2 para 11•

00143

O relatório da CPI. a partir de uma amostra de 7 fundos de pensões. calcula o
de USS 1,27 bilhão acima do limite de 7% da folha de salários dos
participmrtcs, no período de janeiro/90 a jtmbo/92. como·evidenciado co quadro a

repasse

"""'"'· das

Valo.r
contribuições pagas por 7 Patrocinadoras Federais a seus
Fundos de Pensao para o perfodo Jan/90-Jun/92 (em US$ 1,000)

As entidades pUblicas, compamrivamente às privadas, apresentam também
uma proporção malor de sua massa de participantes e dependentes na condição de
aposentados e pensionistas.
No que concerne ao tipo de plano de beneficies., 91% das entidades pUblic:as
adotam p1apos de beneficias dCfia:idos. enquanto que, nas privadas. esse pcn::cawal
é de 36%, seguido de 32% de planos de eomribuiçao definida e 23% de planos

""""'·

Observe-se que. nos planos de bencficios' definidos. ê importante. para o
oquilíbr:io do fundo a longo prazo, não só o retomo efetivamentc obtido com seas
=no - - o odcquado c;JçuJo - u i - " " da lãaç>o das
cootribuiçôes.. o qual leva em consideração as ~ dos benefícios a serem
ccacedidos. a taxa de mortilidadc esperada. a idade de aposentadoria. a proporção
entte o valor âo beneficio a ser concedido c o salário de cada participante e a taxa
de retomo esperada para os investimentos. Neste tipo de plano, há normalmente
uma. maior "solidariedade.. en1re, de um lado. os ativos e os empregadores c, de
outm, os aposentados e pensionistas. Isto porqne. aparecendo dé5c:its,. os a:tivos e
empregadotes acabam tendo que aportar mais m:msos para que seja homado o
pa:ga:tncnto dos becefícios nos valores estipWados,. dada a resistêucia p;a se
reduzilcm. esses valores. Nos. planos de COiltribuiçlo ddiaida. os part:icipames
assumem todos os riscos. recebendo o que foi apertado cm sca. nome e os ganhos
ccxrcspondeDtcs que a ent:idadc: tenha obtido ao aplicar aqueles m:msos. O ajuste
cm caso· de desequihbrio é felto. neste caso, pelo lado dos beneficios e nlo das

-

No que cono=me à parti~ das patrocinadoras c dos padicip;mtes DO
cnsteio das entidades de previdência. é :iDteressante mencionzr que o rdatório fioal
da CP! do Senado Fedem. criada. atrnvCs do Requ.erim.cnto D0 376192-SF, destinada
a apurar as "denúncias de~ come1idas emfimdi?s de pmslks de
estatais e na Petrobrás"• ê taxativo na sna. conc:lusãSOc que as cstatris investigadas
estava:m,. ao mesmo tempo, vertendo contribuições mnito acima dos limites
leg:almcctc estipulados e acumulando dívidas significativas junto a suas entidades de

~privada.

As. contribuições ultrnpassavam t:mto o limite máximo legal dC 1%-da fOlha
salarial dos panicipantes. quarito a proporção de 213 do custei~. coaformc se
obsecva nM quadros abaixo.

Conbibuições de A1gumas Patrocinadoras Federais a seus Fundos de
Pensão (em % da folha de pagamento dos participantes)
PATROCINADORA

""""'"""'
""

'""DA

""""'.

D

BANCO 00 BRASil. PRIM

EMBAATa.

CASDOCAS
VALE

B.SRONORTe
TELEBRÁS

m.os

O'RIMRB
PORnJS
VAUA
PREV!NORTE

··=

~~1~""

""""
"'·""
,...,

"~~

"""

15.27
22.<3

1S27

13..11

111.60
12.10

14111

14 711

1-C,.'n

11,4S
1J,50

"-"
1S,33

20.S7

11.64

,..,

1S,II'i

FONTE: Rollt6t!o ft.W <1.11 CF'I (Roquonmonto ~ 37151112-$1')
c.dos OUieas <las Fun<laÇ6n. Mlnipulao;llo peQo CF'1

Proporção entre as Contribuições das Patrocinadoras da- Fundos de
Pensão e dos Participantes

Qa:mto às àfv.idas das patrocinadoras estatais

para com seos fundos,. o
CPI só apre$CDti1 os dados em milhões de cmzeiros,. apurados cm
junho/92:: _ers
triihõcs, referentes a 13 entidades.
relatório da

s.s

Uma auditoria mais receme real:i7ada pelo Tn'bunal de Comas da União na
Secretaria de Previdê!cia Complementar- SPC,. para avaliar as atividades e sistema
de contnJie desta,. menciona dívidas de algumas patrocinadoras para com as suas
entidades de previdência (iís vezes "gigantescasj. de:t:cctadas pela SPC. Entre as
causas para. a formação dessas dividas. o telatório da auditoria lista:
..- é permitidb à patrocinadara mdividaNe com a EFPP. deb:ando de
pagar sua parte nas ccmtribuiç&s atê que a QJ/fdade atinja determinado
patamar de deftcit.ftrado pelo art. 45 da Lei 6.435177 como sendo 70% dM
ÚlltdrJS de rarantia das rerervas ttfcnicqs rrlattvas a fwldicW a CO/!Cedu
sob a fOrma de renda. (..J;

- (..) niJo há impeditivos para a patrocinadorafinnar termo de &:mjissdo de
dillida com a EFPP. seja arravis de daçdo em pagamtmto de imóveis ou por
outros Instrumentos também sujeitos a estimativas de caráter subjetivo para
o valor de quitação:
- n!Jo existem nonnas ejica:es e claras delimitando quem resoonde nela
çqbertura de e-ventuais def/clts verificando-se estatutos aproVados pela SPC
(ex.: Centrus. an. 6' que prevêem a responsabtlidadi! da patrocinadbra di!
prover os recursos necessários para manter as reservas em nfveis
adequodbs:
- quando há a retirada de parrocinadora, seja por extinçdo, incorporação
ou outro motivo. a estatal que se retzra assumi! a CQndJcdo de @vedara do
deficiJ atuanal que pcrvenrura exrstzr (. ..):

- quando a estatal é liquidada ou encampoda pelo Tesouro, o deficit
atuariaJ que possuir legalmente passa a ser ãr~ida do Tesouro (casos da

Pezromisa, lnterbrâs e <YUtrOs);
- o passivo otuarial dos antigos funç_i_OfKirios. anteriores à criação da
respec~iva EFPP, pode ser coberto pelas ctmtribuiçiJes futuras de todos os
participantes, pela assrmcilo diretq da estatal ou fndirera armvis da
F'ON1lõ:

~~1'1111 ~CF'l{Requtrlfl'lllft!O n"375m-SFI
nacSoo bl.:d<:os lluFundaçOH. MlnlplllloçlapelaCPI

-

'Maai:CIIIP=I' ~ eme<p<CW~ SIIPONJI'~<llplmoldl:l:c:Dc6:iosdc scw:
'V!r:i:aateída!b~~c:rsalilllit=c!c~D!Ic:mu::id,C1111kmc~-.

agunciJo

di! divida com g EFPJ> no valor cornsporuieng ao passivo

atuarial."

As &lhas na legislação têm. como se pode observar~ contribuiào para
comportamentos antagónicos: repasses de recursos pUblicos expressivos para as
entidades de previ&ncia privada e acúmulo de dívidas das estatais para com seus
fimdos de pensão.
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No que conccmc aos ativos das entidades fccbadas de previdência privada, as
patrocinadas pelo setor público respondiam por nada menos que 81,6% do total de
RS 59,1 bilhõcsrefcrcntes.adc:d9S~sendo que, catrc as 10 maioresEFPP porativo, ·
observa-se apenas tliil3. ligada. ao setor privado. Assim sendo, nJo 6 de se estranhar .
que os :fimdos públicos aportem o maior volume de recursos em cada uma. das
modalidades. de izivestimentos. ~ poder sub~cial no meicado nacional. . . .•.
.-,--. •' ..'"
Para completar esse quadro da siolaçaó atUal dos fundOs dé pensãc); Valê
6
mencionar os resultados obtidos pelo Banco Munc:lia1 com relação aos seus custos
de adtninistração: enquanto 39"!. das c:ntidadcs pUblicas têm castos admimstrar:ivos
que supetam 12% das coi11nbuiÇões,. apenas 4% das priwdas estrangeiras e 13% ·
das privadas nacionais atingem esse nível. Isso apesar da u.nidade de medida
utilizada subestimar~ na opinião do Banco Mundial. o custo Jl!)S fundos pUblicos;
que tem contrlbuições mais eleva~. O quadro abaixo traz mais detalhes sobre esse
,aspet:to.
·
· __

Na Proposta de Emenda à Constituição n° 33 (PEC da PreV:iGencia}, o
dispositivo que restringia a contribLtiç.ão das patrocinadoras ao mesmo montante
vertido pelos participantes não contou com a aprovação do número exigido de
parlamentares para que fosse inserida no telCtO a ser votado em segundo turno. Por
outro lado, continua o llispositivo que estabelece que ,

BRASIL..: Custo administrativo das entidades de previdência privadas ·
(como um % da con~buição)
:~~ "

~públicas. visando,

.~

"as entidades de previdtnda privada, patrocinadas pela UnidQ,

Es~

Distrito Fedcrol e Municlpios, StJDS autarquias. fundações, empresas
públicas e saciedatks de economia místa deverllo reoJer, no prazo tk dois
anos a contar da data da promulgaçdo desta Emenda, seus planos de
benefic~os e serviços, de modo ri qjustá-los- atuariaimmte a seus otivos._w _
Importa ressaltar, por oportnno, que o Projeto de Lei do Senado rl 45, de
1993, de autoria da Comisslo Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimeato n•
376192 c ainda cm tramitaçiO nesta Casa. contempla não sO esse limite p3r.1 a
contribuição da patrocinadora estatal e o ajustamemo necessãrio nas entidades de
previdência privada. como tambCm vários outros dispositivos referentes âs

dentre outros objetivos:

· - restringir apertes cxtmordinários de recursos püblicos: para os fundos de
_,,,,,,,,.
""'"'•'
.

A16:3."4

2S 31

3,1%-a6'1õ
6,1%a9%

FONTE;T~&

-~

~~

"•

13
22

15

a

a

9,1% 12% 12,1%:115%
Admade1.5%

13

·.-" . 12

.5

.......

nw--

Jifi!WY2!, 1995

'

.:·

;; .

-;

. 15
-· 12 .,.

3~

:' 14

'

'

~-~~~R':~~?.~~~~~; --·:-·-~~:1':...: --~ ~-•·r?

'

-.. ·

::...

.........,-;,..;:
. '"' ,• -""'~":
.··

- ·. - :assegmar uma maioc parti~ dos segurados na gestão das EFPP e a·
eliminação da atual sistemática de serem os dlretores dos fundos de pensão e os
seus fiscais :iDdicados pela própria patrocinadora;

--:-~·.')

As várias investigações qn.e vim sendo feitas sobre as entidades fechadas de :
previdência privada,. especialmente as ligadas ao setor püblico,- quer· através de
CPI7~ quer pelo TCU. Ievarain :i adoção de algumas aç.ões visando sanar ou. pelo
menos,.minorar.al~~problcmas~ _:· .. ;~ •:,·· ·:·~-···:·r,,,-,·

.

.

.

- evitM'as ~das~ ~bre os seus fundos de pensão para :a.
Iealização de negócios,. ãs vezes ruinosos p3r.1 estes;
.:.·- : .;.,:: :- ..;
-~ -definir o· 6rglo execmiw do MiJ:Ustério da PrevidêDQa: e Assistência Soci3l
c::omo responsável pela 1isc::aiiz:aç!o de' todas as entidades fechadas de previdência
privada. retirando essa fimçio das patrocinadoras estatais em reiaçio aos seus

....

fim<!osde-'''"''"''
,, ""
. ,:.1' ',(·.··.'o
..
- supriJDir "a inlerforê:ncia da Consc/htl Monetário Nat:iON!I__na apiicaçdo
dos recursos das mtidades de. previdinda complementar. eU que .u: prestaVa a
daerminat;&s de. inversõe:s com infnna rortabilidtxle ou segurançà".

A nivel do Poder Executivo, merecem dcstaqnc a reestruturação da Secretaria
de Previddlcia Complementar e o fato de haver sido estabelecido. cm 1994, que a ·
Como se podepc:rcebcr, alegislaçio cm vigor tem rec::cbido inúmeras c::rlticas,
fiscali:zação das EFPP seria cfetuada poc fiscais do,.)J:lSS e n!o mais pelos próprios . quer quando aoalisada sob o ponto de vista da c::riaçao de um an:abauço seguro pai3:
s~ da Secretaria de Previdência COI:Iplementar, que acumulavam a fimç1o
o desenvolvimento dos fundos de pensão e a cocsc:cução de sua função precípua de
com. outras que dcsempcnhavam na Secretnia. Com isso,. foram-fiscalizadas 172
proteçilo prev:idct~ciâria. quer quando cnfocada a questão da adequada ut:ilizaç!o
EFPP (SSOA. das cnDdades em func:iona:mcnto) de 1994 a 1996, enquanto que, nos
dos rcc::ursos públicos e da poupança gerada por essas entidades como um
três anos anteriores, haviam sido feitas tão-somente 60 fisca'inçõcs.
_ _ instrumento de política econômica de indubúivel relevância.

Note-se que,. em dez:embro/95, 16 EFPP estavam funcionando em regime
especial. sendo 2 intervet~çOes. 8 liquidações e 6 diretorias fiscais. Ademais,.
registrnram-se201 antos de infraçio em 1995 e 129 cm 1996.

ProposiÇÕeS que se encontram em tramitação (de iniciativa tanto -dO
Legislativo quanto do ·Executivo) sugerem mudanças profundas, a partir do
reconheçin;lento das espeeificidarles das entidades patrocinadas por empresas
estatais.. Resta saber quais as opções que serão adotadas..

No Congresso Nacional,. por outro lado, encontra-se cm andai:ne:rto uma 110va
CPI dos fimdos de penslo e estão em tramitação várias proposições para altc:ar
dispositivos afetos ao fimcion:;onento das entidades fcc::hadas de previdência privada.

Senador BERNARDO CABRAL

~IODA~NCIAEASSISTt:NciASOCIAl.

S&CRET.UU... OE Pfl:EVIOENCIA CONPt.EJ,IENTAR
C::OOROENAOOR1A--COEACOMP.uitWIENrOE AVAUIIcJ.o

COOROENA.OCiRIA_DI! ESTA'tiSTICÃ E ESTuoc.S TécHrcos

DADOS ESTATÍSTICOS

EFPP

BnlsOJa,. 16 'cte fweteiro de 1996

•w...w.Bu~o;. !tq!onrt' 1:036--alt. ~-~ ~"""'-PzMrtl'=>aa-, J,.,.,.,.25. 1m.
•w.--~-C1m;ta.dae~
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.,. ·:.: 1 • EFPP por Ano de Autorização
;_,1., 1 -Evolução ~~ual
',' :·.;·'
' ·~ 2 - Evol,ução a~al- Se;tor Público e Privado

a -Investimentos das EFPP- Resolução CMN

...;::;::,.,
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6.3 - Setor Privado

'.,';

'. >.: 2-: EfpP por SituaÇão
"

._: ·
·:·,:..~;
.:~~.

rY,
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,
.... 2:2- Em funcionamento;

9- Número de Palrocinadoras das EFPP

__... · 9.1 - Oisl:_ribuição por Setor
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'
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7 -Investimentos das EFPP
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7.4 - lnvestimenlos por Setor
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1 - EFPP POR ANO DE AUTORIZAÇÃO

ANO

1577
19711
197'
1 ...
1911
1912
1!113
1904
1 ..5
1905
1937
19al
1919
1990
1991
1H2

,..,

....

1995
TOTAL

PART."'.

........ ........
1
3
16
9
3
1

.-

-

1
1
21
11
3
2
1
2
4
4

1

•
2
2

'
1
1

-

2

-o

6
5

o

"'

11,47

~~

3

- 74
21,76

........

PUBLICA
Tol>l

Municipal

-

2
4

,.,

-

1

-

-

-

20
7
3
1
2
5
4
4
3

4

o

--

2

1

2
Oo59

•

174
3o4S
32,17
17-39

609
2,&1
0,17
1,74
4.35
3o4S
,0..
4,35
2.61

,

..
••
.,

.

97
101
101

OoOO
1.74

103
109
115

5:2:
5,22

o 0000
115 100,00
33,12

Tot.Aeum
2
6
43
G3
70
73
74
76

-

115

-

........
-

1
2

17
11
7
2
3
3
1
3
1
11
5

•
2
1
2

•
5

1

,.

9

3
5
7

•'

12

7

13

3

•

.1
19
17

10
25
17

9

•5

22
14
15
134
39,41

........
o

PRIVADA
Esttang. Totll

4
7
7
4
91
26,76

•

12
29

OoOO
Oo44

....

7,56
400
1,33
2.22
311
2,67
170
4o44
11,11
756
570
3o5S
5,33
12,09
9,33

21
19
Oo44
225 100,00
66,1S

-

Tot.Acum GERAL
o
2
1
5
20
'S7
37
1
49
6
6
9
67
11

.

.

.,

.,
71

106
123
136
144
156
115
206

225

-

•

14
30

20
17

TOTAL
PART.% Tot.Acum
059
2
1o47
7
16,47
63
10,18
100
471
116
176
1U
1.76
120
2,65
137
3.U
140
2,35
156
4.12
170
&o2
200
220
soo
237

....

o

2,35

us

14
35
Z7

4,12
10,29
7 ..

259

19

5,59
100,00

340

100,00

-

294
,.,

-

...
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1.1 • EVOLUÇÃO ANUAL DAS EFPP

7

2

iiiiiiilliill
•
1.2- EVOLUÇÃO ÁNUAL- SETOR PúBUCO E PRIVADO.,

·""

""

. -.. ;.·,. ......;,.-.--.---..

1977

1978

1979

15130

tSII!i1

1982.

1003

1964

tSIBS

1SOS

1997

1968

1989

159)

199t

19il2

1003

--6-=PUBí.iê.\5 .

2- EFPP POR SITUAÇÃO
:

SITUAÇAO

FUNCIONANDO
NORMAL

-~~

39
35
4

PART.% NO SEGMENTO

2.1-SITUAÇÃO

69
61
8

2
2

o

110

••

95,65
8522

115
111
4

311

10,67

29

8,53

91 225 100,00
340
26,76 66,18
100,00

10(1,00

o

201
197
4

4,35

3

3

1

1

1
3

4
2

5

4,35

5

4,35

19

39
11,47

74
21,76

2 115 100,00
0,59 33,82

134
39,41

5

89,33
87,56
1,78
0,00
1,33

86
66

10,43
1,74

12
2
5

2

NÃO FUNCIONANOOC1)

TOTAL

el:

PRIVADA
TOTAL
PUBLICA
Federal Estadual Municipal Total Part.% Nacional Estrnng. Total Part.%. GERAL PART.%

.

2.2- EM FUNCIONAMENT~

5

o

24

....
-

295

16
2
8
6

91,47
8&,76
.4,71

o •
2,35
1,76

.

2.3- REGIMES ESPECIAIS

1994

1S915
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3 - EFPP POR REGIÃO

3.1 -REGIÕES

3.3-SET~R

3.2 -SETOR PÚBUCO

co

""'

.C - EFPP POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

PUBLICA

UF

Part.~·

Federal Estadual Municipal Total
AL

AM

BA
CE

-

3
2
1
1
11
1

DF

ES
GO
MA

MG
MS
MT

PA
PB
PE
PI

PR
RJ

RN
RO
RS

se

-

--

3
4
4

2
4

2
1

1

20

-

1

SE
SP
TOTAL

-

Part. '%

11,47

39

~~~

2
5
1
3
3
2
3
3
5
4
3
1
7
3
2
5
74
21,7&

--

3
2

-

--

2

2
0,59

4
5
15
3
4
2
7
1
3
4
2
4
3
7
24

2-61
1,74

....

4.35
1304
2-61
3.48
1,74
6,09
o 87
2,61

348
1,74
3,48

2-61
6,09
20,87

3

2.&1

1
7
4
2
5
115

087

33.82

6.09
'1.74
4.35
100,00

-

PRIVADA
Nacional Estrang. Total

--

2
1
3

-

-

3
1
11

1

3
5
24
1

•
5

65
134
39,41

--

-

Part.%

o
o

o. oo

2
1

0,89
0.44
1,33

3

3
1

0,00

1,33

12

0.44
0,00
5.33

o
o

0,00
0,00

1

0.44

3

1 33

2

7

19

43
1

0,00
3,11
19,11

o

1

o
o

o

1

- 68
91

26,76

10
5

o

133
225
66,18

0,00

0.44
0,00

4.44
2
0,00
59,11
100,00

-

TOTAL
GERAL PART.%
3
2
6
6
18
6
5
2
19
1
3
5
2
7
3
14
67
4
1
17
9
2
138
340
100,00

088
0.59
1,76
1.76
529
1,76

1,47
0,59
5,59
0,29
C,88
147
0,59
2,06

0,88
4,12
19,71
1,18
0,29
5,00

2-65

o •

40,59
100,00

--

PRIVADO
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""'

4. t ~NÚMERO DE ej;pp POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

.

;

--.

'

-'

.

~.

- ...

,.

~--·-··

··--';

5- EFPP POR TIPO OE Pl.zANO

-

BASE= d ~embro/95

TIPO OE PLANO

Feéteral
BENEFiCIO DEFINIDO
CONTRIBUICÁO DEANIDA
MIST0111

36
2
1

PRIVADA
PUBLICA
TOTAL
Estadual Municipal Total Part.% Nacional Estrang. Total Part.% GERAL PART."'e
õ7
6
1

2

o

NÃO INFORMAO()III

TOTAL

...............

PART.% NO SEGMENTO

39

74

11,47

21,76

2

--·--------·-------------~

105
8
2

"'

0,59 33,02

91,30
696
1,74
0,00

56
36
29
13

100,00

134

-

39,..1

26

82

35

71
52
20

23
7
91

3644
31 56
23,11
8,89

225 100.00

2&,76 66,11

-

1St'
79
54
20

5500
23,24
15,88
5,88

340

100,00

100,00

-

...

--..

5.1 - TJPO DE PLANO

....,

5.2 - SETOR Pi:JBUCO

- .......

.,...._
,.

-.........

.

5.3- SETOR PRIVADO
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6 • EFPP POR TIPO OE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

..,.,.,,

BASE <lu

TIPO OE
AO MINISTRAÇÃO

PUBLICA

Federal Estadual Municipal Total

Part.%

EXTERNA

3

6

INTERNA

?:1

28

NÃO INFORMA.DO"t

6
3

23
17

1
1

TOTAL

39

"

2

115

0,59

33,02

MISTA"'

PART.% NO SEGMENTO

11,47

21,76

. . ._ . . . ..w..-------

r._Cio._,... _ _ ._......, __

'
TOTAL

PRIVADA

9
66
30
21

Nacional Eslr.mg. Total

7,83

32

4783
26,09

28

......
10.26

-

~~~

..

••
6

31
00

15.11
1378
35,56
100,00

..

12
25
91

225

39.41

26,76

66,18

-

89

26,18

61
101

17,94
29,71

••

...
100,00

•,.'

·-

,'

...
,...

-

100,00

-

:····:

'·
',.

'""""
"""

,·.·

-....

26,18

6.3 -SETOR PRIVADO

6.2- SETOR PÚBLICO

6.1 -TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

GERAL PART.04

35,56

19
55

,

Part.%

00

.....
""'

7 -INVESTIMENTOS DAS EfPP (R$)

7.1-INVESnMEm'OS

7.2 -SETOR PÜBUCO

_....

---

7.3-SETOR PRIVADO

..

-~-

---
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7.4·-JNVESlJMI;NTOS POR SETOR

•

u

o

."'
J

~

...IJ- INVESTIMENTOS DAS EFPP (R$) -RESOLUÇÃO CMN"

8.1 -INVESTIMENTOS

-=

8.2- SETOR PÚBUCO

8.3- SETOR PRIVADO

--
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9.1 - DJSTRIBUIÇÃO POR SETOR

....,_

9- NÚMERO OE PATROCINADoRAS DAS EFPP-

-ooART.

-PART.IÇ

PATROC. GRUPO GERAL

301

100~00

19.06

Federal

144

47,84

9,12

EStadual

·151

50,17

9,56

6

1,99

0,38

1.278

100,00

80,94

924

n.30

58,52

354

27,70

.22,42
100,00

ENTIDADES POBUCAS

Municipal'
ENTIDADES PRIVADAS

Nacional
Estrangeira
TOTAL GERAL

1.579

-

10- POPULAÇÃO DAS EFPP

10.1 -NÚMERO DE PARTICIPANTES

9.2 ·NÚMERO DE PATROCINADORAS
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10.2 • MASSA ABRANGIDA

-...... .

11.1: -ATIVOS

..........

'"'

11 - ATIVO DAS EFPP

,,..

OISCRIMINAÇAO

ElfliOADES P(/BUCAS

ATIVO
CREAIS}

81,60

Federal

38.476.880.112 32

7974

65.07

Estadual

9.768.118.616.03

20.24

16,52

10.221.441,95

0,02

0,02

1D.Bn.494.294,40

100,00

18,40

7.718.246.089 39

7096

13.05

3.159.248.205.01
59.132.714.464,70

29,04

5,34
100,00

Nacional
Estrangeira
TOTAL GERAL
roNTE:aAI..UICOEISI'C.

. ..·

.:.

GRUPO GERAL

100,00

ENTIDADES PRIVADAS

~

-~

PART. o/•

48.255.220.170,30

Municipal

'"'

-

11.2-SETOR PúBLICO

11.3- SETOR PRIVADO

-

,.

""'·'
.. .. ':~
~. ,. ~ ~-~·-""'
·.~

......
...

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00153

,..MINõSTÊRJO DA PREVIDt::NClA E ASSISTâM:IA SOCIAL
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
COORDENADORIA-GERAL DE ACOMPANHAMENTO E AVAUAÇÀO
.COORDENADORIA OE ESTATisTICA E ESTUDOS TÉCNICOS

\li
12 ·RESERVAS E FUNDOS DAS EFPP- EM R$

12.1 -RESERVAS MATEMÁTICAS

12.2 ·RESERVAS MATEMÁTICAS,
SErOR PÚIIUCO

12.3- RESERVAS MATEMÁTICAS
SETOR PRIVADO

12.4- DISTRIBUIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS POR SETOR

.
.

"'""'
,..,.
,..,.
, .. ,000

o

12.000

"

10.000

.·-..,.

• .,.
~

'"'

!
12.5 - FUNDOS

~<:· ·..·
.

.

.."

12.6 -FUNDO&

12.7-FUNDOS

SETOR PÚBLICO

SETOR PRIVADO

00154

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996-

MINISTERto DA PREVIDÊNCIA E ASSISl't:NClA SOCtAL _
SECRETARIA DE PREVIOENCIA COMPLEMENTAR
COORDENADOR1A.GERAl DE ACOMPANHAMENTO E AVAUAÇÃO

COORDENADORTA OE ESTATiSTICA EESn.JOOS TéCNICOS

13.1 ~ REC~AS PREVJDENCIAIS

13..2- RECEITAS PREVIDENCIAIS

SETOR PÚBLICO-

-- --

~ ....

'
.··,.·
·.~
-···.·'·L . .
.

13.3- RECEITAS PREVIDENClAIS
SETOR PRIVADO

..

~-

--

_, . i

:."-

--·
--

13..C.- DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS POR SETOR

1.800 000.000
f600000000

1,<100000.000

1.200.000000
1.000 000 000

----·----

~"'"'"'
2CIO 000_000

•

·--

... - - - · · - - - - - - - · - - =-"-

---=-

L__ ·- --·. -~~-------- ----=Dc:P•c:-c:·=-'--
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14- a.ASSIFICAÇÃO DAS 10 MAIORES EFPP POR MODALIDADE

.:rr.A<IIo~----~--._..,

______

CONTRIBUIÇÃO DAS PATROCINADORAS E DOS PARTICIPANTES AOS FUNDOS OE PENsÃo
(COMO% DA FOlHA DE PAGAMENTO OOSPARllClPANTES)
Patrocinacloras Privadas Nacionais
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TASA-PLANO I

AERUS

VARIG-PLANO I

8~0.

2.770

4,160

6.930

3,670

3,670

o155

1,888

AERUS

AIR FRANCE-PLANO I

B.D.

7240

9.180

16.420

7,410

7,410

0,977

2.216

AERUS

ITS-PLANOII

Misto

l.o30

0.980

2.010

0750

0.750

1.373

4.680

AERUS

SITA-PLANO I

B.D.

0850

0.000

0.1150

0,)10

0.310

2,142

2,742

AERUS

AEROCLUBE~

8.0.

9 320

2.060

11,380

3.220

3,220

2,894

3.534

AERUS

FNTTA-PlANO I

8.0.

0.480

-6.630

-6.150

0000

0,000

c.o.
c.o.

2 700

0000

2,700

3,530

0.000

3,530

0,765

0,765

3.320

0.000

3,320

4.290

0,000

4.290

0774

0,77-J

I

AERUS

ALCOA-PREVI

APOSENTADORIA

ALCOA-PREVI APOSENTADORIA

8.0.

ARUS

P.BENEF.1

8.0.

0000

0,000

0,000

ARUS

P.BENEF2

8.0.

BANDRlE

P.BANORTE

B.D.

8,795

IBSS

IBSS

8.0.

3 870

CCF

STA. MARIA-OPCIONAL

Misto

0.920

CCF

OUN 00 BRASIL

C. O.

1.580

0.000

0,000

..0770

0.390

0,000

8,795

7607

7,607

1,156

1.156

3,100

4,330

4,330

0.894

0,716

0,920

1490

1,490

0.617

0617

1,970

3,060

3.060

0,516

0,644

CCF

SESI·ES

8.0.

4 530

4,530

5.550

5,550

0,816

0,816

CCF

SENAIIBA

B.D.

7,560

7.560

6.680

6.680

I I32

1,132

CCF

BCO.ANT.QUEIROZ

B.D.

8,300

8.300

7,290

7290

1.139

1.139

CCF

INDUSPREV-AESP

B.D.

2.340

6.720

9,060

7,760

7,760

0,302

1,168

CCF

INDUSPREV- SESIISP

8.0.

3,280

2,400

1.183

CCF

PANATLÃNTlCA

B.D.

5,960

CCF

PEDRO DOMECQ

Misto

5,250

CCF

BAHEMA-GERAL

Misto

5.820

5,820

4,710

4,710

1.236

1.236

CCF

GR.PAULISTA ENERGIA

8.0.

7.000

7.000

5.600

5,600_

1,250

1.250

4,760

1.317

1,317

2300

1.365

1.365

CCF

SESIIBA

8.0.

6.270

CCF

ACESITA-GERAL

8.0.

3,140

-0190

0,000

5.680

4,800

4,800

0,683

5.960

5,030

5,030

1.185

U85

5.060

4 120

4,120

1.274

1.228

6.270

4.760

3,140

2.300

0.000

CCF

SENAIIRS

8.0.

10.360

10.360

7,050

7,050

1.470

1470

CCF

CATAGUAZES

B.D.

9.580

9580

6,420

6.420

1.492

1,492

CCF

ALUED OOMECQ

Misto

7,330

8180

5.470

5,470

1,340

1,495

CCF

PREVINO SESI/RS

8.0.

9,829

9.829

6,460

6,460

1.521

1.521

0.850

CCF

PREVINO SESI-RS

B.D.

9,829

9.829

6,459

6.459

1,522

U22

CCF

PRECIN

8.0.

6.280

6.280

4.090

4,090

1.535

1.535

CCF

PROPEX

Misto

2,600

CCF

PREVINO SENA!

8.0.

14.210

CCF

SENAI/CETJQT

8.0.

14.210

CCF

INOUSPREV-SENAI!SP

8.0.

5.050

CCF

SENAlfAM

B.D.

10.350

CCF

DEUTSCHE LUFTHANSA

Misto

4,510

BRASCAN

B.D.

6,340

CCF

2.440

6.030

0.000

5040

3.050

3,050

0.852

1,652

14.210

8.420

8,420

1.688

1,688

14,210

8.420

8.420

1.688

1.6H8

11,080

6.500

6.500

0.777

1,705

10.350

5.910

4.510

2.550

6.340

3.410

0,000

5.910

1.751

1.751

2,550

1.769

1.769

3,410

1.859

1.859
1.877

CCF

GENERAL ACCIDENT

C.D.

6.960

1280

8.240

3.560

0.830

4.390

1.955

CCF

ACESITA-ESP

c.o.

2,160

0.000

2.160

1.060

0.000

1.060

2,038

2.03S

2.126

2.126

1..503

2.169

CCF

PREVINO SENAJ!ON

8.0.

19200

CCF

PREVIND-CNI

8.0.

13,690

6.070

19.200

9.030

9,030

19,760

9.110

9,110
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·o

~~ 1;i ·.

I'<+;::: ' . •· . . (

. ,~;'!',:;:.;.

•· ,

I 8.0.
IMisto

13.430

13.430

5.830

5,830

2,304

2~04

2.400

0,070

2.470

1,070

1,070

2.243

2.308

PREVINO SESI

8.0.

14,860

6,130

20990

8.560

8.560

1.736

2.452

CCF

PREVIND-SESI.ON

'a.c.

14,860

6.130

20,990

8560

8.560

1,736

2.,452

CCF

NANSEN·~

Misto

4,050

4,050

1460

1.460

2.774

2.774

2.899

lcCF

IFIEBA

lccF

lo~u'

CCF

.

GERAL

LUBRIZDL

Misto

6,530

2110

8,640

2980

CCF

TUDORMARSH

8.0.

6.000

1,720

7,720

1770

CCF

MOTRISA

B.D.

8.430

8,430

1,900

CCF

0.510

2980

2.191

2.280

3.390

3~86

1.900

4,437

4 437

CCF

PETROCOQUE

Mlisl

4,100

1720

5.820

I.OSO

1.080

3,796

5,389

CCF

PREVMETAL

Misto

4,940

1790

6730

0.660

0.660

7,485

10,197

CCF

TAP AIR PORTUGAL

Misto

1,650

1.650

0.000

CCF

NADIR AGUEIREDO

Misto

0,950

0.950

0.000

CCF

ITOCHU..OPCIONAL

Misto

5050

5.050

0,000

CCF

SENAIJES

B.O.

0.000

0.000

CCF

ALPARGATAS

8.0.

0000

0.000

CCF

SUDOP

C.O.

0,000

0,000

CCF

BAHEMA-OPCIONAL

Misto

0.000

0.000

CCF

NANSEN -OPCIONAL

Misto

0.000

0,000

CCF

CONCREMAT

Misto

0730

0.730

CCF

SPAL

8.0.

1660

1.660

..

CCF

STA. MARIA-GERAl

Misto

3220

CCF

NORTONSIA

c.o.

ll,740

CCF

ITOCHU-GERAL

Misto

4950

CAEM I

PLANOA18

8.0.

CAEM!

PlANO C

.•

..
.
.

..
.

0,000
0.000

0.000

ó.ooo
o.ooo

3.220
0.040

11780

9.910

0.000

9 910

9.270

0.000

9,270

1.069

1.069

C.D.

11,990

0.000

11,990

5~80

0.000

5,380

2.229

2.229

6005

5,761

5.761

1,042

1,042

6.130

8.920

0.000

0.000

0000

4,950

0.000

ECOS

ECOS

B.O.

6.005

FASC

APOSENTADORIA

8.0.

2.790

FASC

APOSENTADORIA

8.0.

2.040

2.800

4.840

0.000

0.000

0.000

1.090

0.310

1.400

0.570

0.000

0.570

1,912

2,456

4.810

0,160

4.970

1.830

I.S30

2628

2.716

0.000

3,500

1,500

1.500

2.333

2.333

I.S90

2.122

2.122

2.500

0.864

0.864

FENIPREV

FONTANA

PREVIRAMA

Misto

GRUPO FENICIA

Misto

8.0.

PLBENEF

3.500_

F.GUIMARÃES BÁSICO BENEF.

8.0.

4,010

4,010

F.CONDE

B.D.

2.160

2.160

PL8ENEF.I

1.890

2.500

0.000

0.000

F.CONDE

PLBENEF.II

Misto

2.160

2 160

FUCAP

FUCAP

8.0.

11.763

11763

5,347

5,347

2.200

2.200

FUNREOE

P.BÁSICO

B.D.

4.210

4,210

4.380

4.380

0,961

0,961

6500

6,500

2.500

2.500

2.600

2.600

0,000

7,360

7,360

0,000

0.000

IA.JA

P.JUB. E ASS!SltNCIA

8.0.

IBP

P.BENEF.

8.0.

IJMS

P.BENEF.

8.0.

0,190

0,190

o.soo

0,500

0,380

0380

ITAUBANCO

ITAUBANCO

B.D.

11,701

11.701

0,086

0,086

136.058

136,058

NORPREV

BÁSICO I

8.0.

3,970

3.970

5,180

5.180

0766

0.766

0.000

2,540

2.540

0.000

0.000

7.000

5.560

5.560

1,259

1.259

·,

PENA BRANCA Nl
PREVINOR

PLANO BENEFICIO I E U

8.0.
Misto

7.000
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C.O.

5,450

0000

5,450

3,300

0000

3.300

8.0.

2.920

0,210

3,130

0.000

0.000

0000

1,652

1.652

0.000

SUPREV

001

B.D.

0.000

2.490

2.490

0.000

SUPREV

PLANO n~ R~•~f"IO~

B.D.

7.850

o.ooo

7,850

3,870

0000

3870

2,028

2.028

SUPREV

097

8.0.

22,500

0.000

22.500

·~40

0.000

8,340

2.698

2,698

SOPREV

B.D.

8650

0.000

8.650

!.SOO

0.000

!.SOO

5.767

5.161

SUPREV

Misto

4 620

4,620

002

8.0.

6,630

6,630

4020

0.000

4,020

1,649

1.649

PL TREVO

8.0.

4 S64

0.351

4,915

4,890

0000

4890

0,933

1,005

-<>.900

2.730

0.450

0.450

8067

6067

4.980

0,177

2,711

5.410

0,450

2.742

1,112

I 112

1,184

1.184

SUPREV

TREVO

8.0.

3,630

PL BÁSJCO

Mislo

0.980

0.000

0.000

PL DE BENEF. DEFINIDO

B.D.

0.000

oooo·

PL OE BENEF. DEFINIDO

B.D.

0.000

0.000

TRICHESPREV N1

IWEG

0.000

0980

VIEIRA

BRASPREV
BRAsPREV

0000

COMPL.EM. APOS. E

CASFAM

PENSÃO FJEMGIPECÚUO B.D.

0.880

12.620

13,500

4980
5,470

COMPLEM. APOS. E

CASFAM

PENSÃO FCEMG

B.D.

2 460

12,540

15,000

COFAPREV

APOSENTADORIA

8.0.

2,070

3 300

5.370

8.0.

9.000

0.000

9000

CREDIREAL

PL CREDIREAL

OURATEX'

PL APOSENT. COMP.·

B.D.

3.940

3 .....

FAPERS

PL APONS.PREVIO.

8.0.

7.410

7,410

0000

8.093

0.000

8,093
0.000
6.260

6,260

FASASS

PL APOS. E PENSÃO

B.D.

FRANPREV

Nl

Misto

0.000

0000

0,000 -

0.800

0.800

0.000

0.000

FRANPREV

Nl

Misto

0,230

-0010

0.220

0.750

0750

().307

0,293

FRANPREV

NJ

Misto

2.000

-0020

2.050

0,460

0,460

4,500

4457

FRANPREV

Nl

Misto

2.400

-0,050

2,350

0,460

0.460

5217

5.109

FRANPREV

Nl

Misto

4,770

-0.210

4 560

0620

0,620

7,694

7,355

FRANPREV

Nl

Misto

4,160

-0.120

4.040

0.470

0,470

8,851

8,596

0.000

0000

FRANPREV

Nl

Misto

6,400

-0,130

6.270

0,480

0,480

13.333

13.063

FRANPREV

Nl

Misto

6,770

-0,330

6,440

0.180

0,180

37.611

35,778

LOCTITE

PL APOSENTADORIA

C.D.

6,700

0.000

6,700

4,480

4.480

1,496

1.496

8.0.

5,190

3.530

8,720

4,139

3.543

I.2SO

1.557

MAGNUS
MAPPIN

o.ooo

0.000

8.0.

1,950

1,950

0.000

MAPPIN

•ÁSJCO

a.D.

t9so

1.950

o.ooo

MAPPIN

lsAsJJ::o.

B.D.

1.960

l.%0

0.000

B.O.

4040

4.040

o.ooo
0.000

MAPPIN
MAPPIN

8.0.

1740

1.740

MAPPIN

BD.

0.680

0.680

0.000

MAPPIN

B.O.

0,770

0.770

0000

0.000

MAPPIN
MAPPIN

8.0.

1.960

l.%0

8.0.

1960

l.%0

Misto

8610

PLBENEF

CD.

16.800

PREVCHEVRON

Misto

8.500

BÁSJCO

MENDESPREV MENDESPREV

-1,240

7.370

0.000
2.080

16800

2.090

]0,590

2.080
0.000

6.800

6.800
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o.ooo

MULTIPREV

AIR P. G. INDUSTRIAL

Misto

9,950

1.370

11,320

0.000

FUNSSEST

PREV SUP. P. SOC.

B.D.

10,130

0750

10,880

4.320

4,320

2,345

2.519

FUNSSEST

PLBENEF.2

Misto

7.500

7.500

2.000

2000

3,750

3,750

STEIO

STEIA

8.0.

10,460

4,130

1.990

4,056

2,230

5.117

5.117

0.000

10,460

0.000

FAPIEB

0.000

0.000

o

0.000

0.000

PREFOB

0.000

0.000

FPMN

I.S.K

C.D.

8,220

FPMN

O.M.E.

B.D.

Il410

FPMN

LAVRA

Misto

4,820

FPMN

NORCHEM

Misto

0,250

8.530

0.000

16.750

4 130

11,410

z:zJo

4,820
0.250

0.000

0.000

0.000
0.000

.
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"AJ)ORIA

.

I c.o.
I B.D.

I~• "'"
IBAsico

I

li

. ... ·

'

'

4.210

o.ooo

3.800

0,000

B.O.

·~•o

7.500

o.ooo

3,800

0,000

0,000

0.000

•e.o.

1.750

0,200

1.950

0.000

0.000

0.000

0,350

0,200

0,550

0,000

0,000

0,000

BÁSICO

B.D.

0.910

0.200

l.llO

0,000

0.000

0.000

6.410

' 10.270

AEROS

16.680

B.O.

2,410

leD.

6,280

I

I

6,390

'GLOBO PREVI

6.281l

1.003

2.610

0,000
0,000

0.000

0,000

0,000
0.000

21.420

8,390

8.390 .

2~1

2.553

2,270

4020

4,020

0.565

0,565

0.540

0.890

0,890

0.607

0,607

3.130

5,140

5,140

0,609

0,609

1,700

0,612

0.612

2.530

0613

0.613

FIBRAIITAIPU

P.B.FIBRA

8.0.

18890

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

C.D.

2 270

GERDAU

APOS.SUPlEMENTAR
APOS. SUPLEMENTAR

c.o.
c.o.

0,540

GERDAU

3,130

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

C.D.

1040

1.040

1,700

2.530

.

0,000

2,410
0.000

0.561

0.000
6.390

0,000
URO

o.s6I

0.000

. B.O.

B.O.

'

0,000

0.000

"',;,;

7.500

!BÁSICO

IúNICO

''·····~~bc•.
.. ,·
····· ..

':
· ·•· ··••Mi•··
t •J, ·::

'.

.,_,

',

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

C.D.

l.SSO

1.550

2,530

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

C.D.

0630

0,630

1,010

1.010

0.624

0.624

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

C.D.

0,880

0,880

!,400

1.400

0.629

0.629

GERDAU

APOS. .SUPLEMENTAR

C.D.

0,540

0.540

0,850

0.850

0.635_

0.635

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

1.090

1.090

1650

1.650

0,661

0661

GERDAU

APOS.SUPU8MENTAR

1.790

1,790

2,660

2660

0.673

0.673

0,600

D.600

0.830

0830

0723

0.723

0,560

0.560

0,670

0,670

0,836

0,836

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

GERDAU

APOS. SUPLEMENTAR

c.o.
c.o.
c.o.
c.o.

GERDAU

APOSENTADCRIA

B.D.

2.590

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

GERDAU

APOSENTADORIA

B.D.

0,000

-0,170

2.420

5,490

.0,640

4.850

0.000

l 730

-0080

1.650

0.000
0000

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

3,060

-0.250

2.,810

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

2.730

-0.220

2.510

0,000

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

4,860

-0.380

4,480

0,000

GERDAU

APOSENTADORIA

B.O.

2..930

-0,200

2 730

0.000

GEROAU

APOSENTADORIA

8.0.

4,810

-0.350

4,460

0000

GEROAU

APOSENTADORIA

B.D.

3.350 .

-0.250

3.100

0.000

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

1,120

...0,040

I 08ll

0,000

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

8,270

-0.630

7640

0,000

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

3140

...0,110 •

3 030

0,000

.
.
.
.

..•
.
..
..
.

GERDAU

APOSENTADORIA

8.0.

3.300

-0,200

3.100

PREVISC

PlAN02

Misto

6,170

7,610

13,780

4 llO

4,110

1.501

3,353

12.100

11.110

23 210

6.770

6.770

1,787

3,428

0.000

PREVISC

PLAN03

Misto

PREVISC

PLAN01

Misto

5~00

3 530

8.830

2.470

2.470

2.146

3.575

PREVISC

PLANO 1

Misto

6020·-

3.330

9,350'"

2,060

2.060

2,922

4,539

PREVISC

PLANO 1

Misto

7,790

10.150

17.940

3,550

3,550

2,194

5,054

ABRILPREV

M"osto

Nl

4,500

0890

5,390

2,690

2.690

1.673

2,004

CARFEPE

Nl

B.O.

4140

1.860

6.000

HERINGPREV

Nl

Misto

4.630

1.540

6170

2.320

0490

2,810

1,996

2.196

HERINGPREV

Nl

Misl:o

1.570

0,250

1,820

0.730

omo

0800

2.151

2,275

HERINGPREV

Nl

,.

0.000

M;sto

1,560

0,650

2,210

0700

0.050

0,750

2,129

2.947

HERINGPREV Nl

Misto

1,050

0,320

1.370

0.430

0,010

0,440

2.442

3 114
5.817

PREVQUAKER Nl

M"osto

5.170

1.170

6,340

1.090

1.090

4,743

DlVERPREV

Nl

C.D.

2.400

1.270

M7Ó

2.230

2.230

1,076

1,646

J\KZOPREV

Nl

Misto

2.720

0600

3.320

2.610

0.000

2,610

I 042

1272

0.000
0.500

0.500

CISPER

APOSENTADORIA

B.D.

4.340

1,850

6,190

0,000

0,000

PREVICAR

APOS. SUPLEMENTAR

C.D.

0880

0.000

0,880

1.760'

0,000

1.760

PREVICAR

APOSENTADORIA

B.D.

5,130

0.720

5,850

0,000

0.000

0.000

BENEF. P.S.

c.o.

IT

0,000

0.000

0.000

0.000

9350

J,24o

3,240

1,154

2....

12.290

3.720

3.720

0.890

3.304

J.t80

1.7~6

3.568

2.730

1.495

4.15.f.

4,23()

5.181

2.350

2,18.7

2.643

4570

0.500

l.l82

MÚLTIPlA

PREVI SENAC

Misto

3.740

MÚLTIPLA

MERCÚRIO

M"osto

3.310

MÚLTIPLA

PENHAPREV

c.o.

2060

2,150

4,210

1,180

MÚLTIPLA

PREVJSESC

Misto

4,080

7260

11,340

2.730

MÚLTIPlA

CREDIPREV

Misto

10,280

2.310

12,590

2.430

2.430

MÚLTIPlA

PENHAPREV

B.D.

1,730

2,900

4.630

0,000

0.000

NALCOPREV

Nl

Misto

5,140

1.070

6,210

2.350

FUNSEJEM

APOS. SUPLEMENTAR

C.D.

2170

3,230

5AOO.

4,340

0.230

FUNSEJEM

APOSENTADORIA

B.D.

3.730

3060

6,790

0000

0.000

o.ooo

5.140

5,140

5.140

5.140

0,690

0690

5,610

.....

.

ASBACE

F.ASBACE PREV. SOCIAL 8.0.

MAXIPREV

GRUPO RONDON

M"osto

1.420

1.370

2.790

PLPREV

BENEF. DE PLPREV

Misto

3250

0,220

3,470

HBPREV

APOS. SUPLEMENTAR

M;s~o

2.740

0,000

2.740

5.480

0.000

5.480

HBPREV

APOSENTADORIA

c.o.

5.150

o.ooo-

5.150

0,000

0.000

0,000

.

1,000

1.000

2.058

4,043

0500

o.soo

0000

.

! .
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SUL AMÉRICA

0.000

0.000

ACESITA

BENEFfCIOS

Misto

6.010

0,000

6,010

4,180

0000

4,180

UNIPREV

BÁSICO DE BENEFÍCIOS

B.D.

5.570

2,170

7.740

0.000

0.000

0.000

BÁSICO

8.0.

U60

1,360

0,000

0000

19,300

0.000

1,438

~;~lll.AVOR

o

.
.

0.000

IB~L-

PREVILl.AVOR

o

SUPLEMENTAR

c.o.

ARICANDWA

APOS. C-OMPLEMENTAR

8.0.

19.300

1438

FEMCO

COSIPA

8.0.

10.650

1.170

11.820

4.650

4.650

2.290

2.542

FEMCO

r.OFAVI

B.D.

7,3.5:0

3 6SO

u.oocr

3.370

3,370

2,181

3.264

CBS

SALARIAL

8.0.

10,050

7,430

0.780

8,210

1.192

1.224

CBS

35% DA MéDIA SALARIAL B.D.

14.820

4780

0,780

5.560

2.851

2.665

PREVINDUS

BÁSICO OE BENEFlciOS

8,260

s 720

0,000

5,720

(},337

1.444

B.D.

8,860

1.190

13,63"0-

1,190

1930

6330

BUNGEPREV

PARANA

-

0000

0,000

0000

0.000

0000

0,000

0,000

0,000

'

.

COOPERCOTtA PLANO
SOMUPP

BÁSICO

8.0.

ODEPREV
PLANO DE BENEFICIO E.

CUSTEIO DA CASA OE
SAÚDE OE SANTA •'
PREVIDÊNCiA HELENA

Misto

6,910"

GZM-PREVI

Nl

MiSto

6,600

PREVI-AERN

PREVI-FIERN

B.O.

14 298

BS

1.040

SULFABRil.

6,910

1,670

1,670

4,138

4,138

7,640

2.930

2.930

2.253

2.608

14,298

4,050

4,050

3,530

3.530

0.000

CREMERPREV

!11

Misto

PEIXOTO

IE~lxo.io

13.300

1.120

1010

2.130

0.990

0.990

l.lll

2.152

13.300

4,440

4,440

2.995

2.995

15,5SO

4,200

3.710

PEIXOTO

Peixoto

c.o.
c.o.

PREVIMA
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FONTE: MPASJSPC- Demonstrativo dos Resultados das Avaliações Atuarlais, data-base em 1995, arquivadas na Coordenadoria de.
Orientação Atuarial.
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CONTRIBUIÇÃO DAS PATROCINADORAS E DOS PARTICIPANTES AOS FUNDOS DE PENSÃO
(COMO% DA FOUtA DE PAGAMENTO DOS PARTlCIPANTES)

Patrocinadoras Públicas Municipais

FONTE: MPASISPC- Oemonstrativc dos Resultados das Avaliações Atuariais, data-base em 1995, arquivadas na Coordenadoria de.
Orientaçao Atuarlal
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Durante o discursei do Sr.Bernardo Cabral, o Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos,2" Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares,
·
Suplente de Secretário.

Ó SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA.- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -· O Senador Francelino Pereira tem precedência sobre V. Ex', Senador Ademir Andrade. Logo
após os cinco minutos do Senador Francelino Pereira, V. Ex' poderá usar da palavra.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pela ordem~' Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não desejo o encerramento da sessão de hoje sem que eu faça um registro
sobre o meu Estado, particularmente sobre sua condição de segundo pólo automobilístico do Brasil, situado exatamente na terra de Minas Gerais.
Na sexta-feira da semana passada, tivemos a
honra de compor a comitiva do Senhor Presidente
da República, na viagem oficial que Sua Excelência
fez ao Estado de Minas Gerais com o propós~o de
vi5Mr as instalações da Fia!, em Betim, por ocasião
do 20" aniversário da montadora.
Para nós foi uma exeelente oportunidade de renovar o contato com um empreendimento da mais
aHa significação para O desenvolvimento industrial
de Minas, instalado em meu Estado graças à determinação e ao empenho do meu amigo, o ex-Governador Rondon Pacheco.
Orgulho-me de ter, qOando Governador, tomado decisões importantes que contribuíram para a
consolidação daquela fábrica de automóveis, que
hoje disputa a liderança do mercado brasileiro com
as montadoras que aluam no Brasil há mu~o mais
tempo.
Foi a partir da instalação da fábrica de Betim
que o desenvolvimento industrial em Minas Gerais
tomou novo rumo, propiciando o surgimento de uma
indústria de autopeças cuja qualidade é reconhecida
internacionalmente.
Podemos afirmar com segurança que · Minas
Gerais acolhe, hoje, o segundo pólo automobilístico
do Pafs, oferecendo contribuição inestimável à desc

concentração espacial do processo de industrialização em nosso Pafs.
Com isso abriu caminho para que outras regiões, como o Sul e o Nordeste, também se candidatem a abrigar montadoras de automóveis com forte
presença no mercado mundial.
O pólo industrial a que nos referimos emprega,
hoje, 21 mil pessoas e, nos últimos dois anos, produziu 1,2 milhões de automóveis.
A Rat investiu U$1,0 bilhão no biénio
199511996 e se propõe ainvestir mais U$1,5 bilhões
entre 1997 e o ano 2000, acreditando na estabilidade econômica e no fim da inflação propiciadas pelo
Plano Real.
A partir de 1994, foram criados mais 4.150 novos
empregos, enquanto os fornecedores que instalaram
novas unidades em Minas ofertaram mais 10.550 pos. tos de trabalho, que vieram somar-se a mais 3.100 gerados pela rede de concessionários da Fiai.
É o nosso Estado intensificando o seu processo de industrialização e buscando, dentro e fora do
País, atrair investimentos geradores de emprego e
de renda, tanto para o setor automobilístico como
para outros segmentos industriais de igual importância, entre os quais destacamos a mineração.
Foi justamente por perceber essa nova realidade que Sua Excelência, o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, extemou~ de público, sua
satisfação pelo que viu em sua vis~a a Betim. ·
O Presidente elogiou o trabalho desenvolvido
pela empresa, comentando em seu discurso, perante uma platéia de autoridades, executivos e trabalhadores que, "ao vermos os investimentos da Fiai e sua
expansão, percebemos que o Brasil já deu certo".
Ao confirmar os investimentos que pretende
realizar até o ano 2000, o Superintendente da Fíat,
Giovanni Rai:elli, destacou. também a expansão das
vendas, que cresceram 75% nos dois anos· do Plano
Real, salientando, também, que a Fia! é a montadora com o melhor índice de produtividade no Brasil, e
que pretende executar novos programas de pesquisa e desenvoMmento tecnológico. Tanto que, por
ocasião da visita presidencial, o Ministro da Ciência
e Tecnologia, José Israel Vargas, assinou um convênio pelo qual a Fiai comprometeu-se a investir_
US$186 milhões nessa área.
Outro aspecto importante da visita presidencial
foi a manifestação de otimismo do operário Ricardo
Rocha, eleito por seus colegas para falar em nome
dos trabalhadores da empresa.
Ao demonstrar sua satisfação pessoal e profissional de talar em -presença do Presidente da República, o operário, que é integrante do "TiiTle Fiai", as-
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sinalou que •aqui !&mos oportunidade de crescer
junto com a Rat, que, como nós, acredita no Brasil".
O Presidente, por sua vez, estimulou os empresários mineiros, de outros pontos do País e do
exterior, a continuarem investindo em Minas, reconhecendo o presente e apostando no futurá da indústria brasileira no território do meu estado.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Valada;es)
-Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero registrar um acontecimento ocorrido em Oriximiná, cidade
de porte médio do Estado do Pará, que deve servir
de exemplo para todos os municípios do País.
Quando uma comunidade se vê cercada de dificuldades de toda ordem em todos os setores e as
autoridades locais não assumem a responSabilidade
de resolver os seus problemas ou de pelo menos
encaminhá-los para que sejam resolvidos, a mesma
deve-se unir- como ocorreu em Oriximiná -, podendo, com isso, chegar a reverter o quadro de dificuldades em q!Je se encontra.
Sr. Presidente, Oriximiná ~ um município de
porte médio do Estado do Pará. Dentro do seu território há áreas remanescentes de quilombos. Há
também a Mineração Rio do Norte, uma empresa da
Companhia Vale do Rio Doce, que extrai milhões de
toneladas de bauxita, que é exportada. Uma parte
desse produto é beneficiada no complexo Albrás/Aiunorte, em Barcarena, no meu estado.
O Município de Oriximiná situa-se no Baixo
Amazonas. Esse município é de extrema importância, mas vinha passando por uma série de dificuldades, em virtude de má administração municipaL A
sua comunidade fez algo inédito, que deve servir de
exemplo.
O Sindicato dos Produtores Rurais, patronal, o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato dos
Professores, o Sindicato dos Motoristas, o núcleo da
universidade que lá existe, enfim, a comunidade
como um todo resolveu fazer um seminário naquela
cidade, para o qual convocou autoridades de todos
os âmbitos de governo, como secretários de estado,
dirigentes de autarquias estaduais e federais e representantes do Governo Federal.
Surpreendentemente, esses dirigentes de órgãos
púbfiCOS tanto do Governo estadual quanto do Governo
Federal compareceram ao chamado da comunidade.
ESSe ~seminário, que se prolongou por três
dias, bastante rico e participativo; foi uma_inovação
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na cidade. A ele compareceram o Prefeito, o vicePrefeito, os Vereadores, que não tomavam nenhuma
iniciativa e que passaram a perceber a força da comunidade, que trabalhou unida, tendo o Sindicato
dos Trabalhadores e o Sindicato dos Produtores Rurais, cjuas forças de certa forma antagônicas, unidos
num processo de resolução dos problemas e dHiculdades da cidade de Oriximiná.
Depois desses três dias, eles elaboraram uma
longa pauta de reivindicações. Os responsáveis pelo
atendimento dessas reivindicações em grande parte
se encontravam nesse seminário, e é evidente que
foram tomadas providências para que fossem resolvidas muitas das questões ali expostas.
Eu, inclusive, sou parte desse processo, porque, ao receber essa longa pauta de reivindicações
e de formas e sugestões para resolver o problema,
êu a encaminhei a todas as autoridades competentes, tanto àquelas que não estiveram presentes
como às superiores das que estiveram present~.
para que elas dessem solução àquela série de dificuldades.
.
Vejo, com satisfação, que muitos problemas foram resolvidos. As maiores dificuldades daquela
gente foram solucionadas.
Esse é um exemplo claro de que a sociedade
não pode, simplesmente, ficar de braços cruzados
se queixando do mau gestor municipal, ou se queixando de uma câmara municipal omissa diante de
suas dificuldades. Ela tem dificuldade de agir, tem
condição de se unir na busca das soluções dos seus
problemas e quando faz isso de forma organizada,
como nós vimos ser feito no município de Oriximiná,
isso tem uma resposta extremamente positiva.
· Nós ficamos surpresos com o atendirnentcii::las
áutoridades estaduais e das autoridades federais
que se fizerain presentes no encontro, apesar da
enorme dificuldade de acesso àquele município, que
é um município distante, situado à margem de um
belíssimo rio no Estado do Pará.
Rz um discurso escrito, mas faço questão de
falar de improviso, como estou fazendo e peço que
seja dado como lido não apenas o meu discurso,
mas também o resultado desse brilhante seminário,
que eu espero que se reproduza em todos os municípios do meu estado e em todo o País.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
~ o·sR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO-

.- NUNCIAMENTO:

Julho de 1996

ANAIS 00 SENAD6}EDERAL

DO SENADOR ADEMIR ANDRADE (PSB- PA)
Senhor Presidente,
Meus Excelentissimos Pares:
Merece registro nesta Casa um evento municipalista exem·
plar ocorrido em meu Estado, o Pará. Refiro-me ao Seminário de
Potrticas Públicas realizado no Município da Oriximiná, no Oeste
do Estado. Nele, presente a sociedade organizada da Oriximiná e
representantes de entidades de governo estaduais e federais,. foram analisados e debatidos os problemas do Município de Orixíminá e região vizjnha no tocante a saúde, educação, política agrícola, meio ambiente e vários outros temas de interesse imediato
da população. Como produto do Seminário, foi consolidada uma
extensa é minuciosa pauta de propostas, reivindicações e sugestões. no total de cento e vinte e nove itens. cobrindo exaustivamente as preocupações munlcípais com as açõas e políticas de
governo que afetam a comunidade: ações de governo de natureza local, asladuala federal
Esse esforço colativo representado pelo Seminário, no sentido do aperteiçoamento da gestão dos assuntos públicos locais,
contou com uma interessante metodologia Representando o nfvel municipal, participaram, além das autoridades gestoras e lideranças políticas, associações de moradores, sindicatos de babal.hadores, sindicato de produtos rurais. a empresa Mineração Aio
do Norte, de ímportante presença na região, e técnicos municipais.. Do nível estadual, eStiveram presentes representantes da
Secretaria de saúde, da Secretaria de Educação, das companhias estaduais de saneamento e de energia elétrica e da Universidade Federal do Paiá. As antidadas federais representadas no
Seminário foram a SUperintendência Regional do INCRA. a supe-rintendência estadual do Banco do Brasil, O IBAMA, o Banco do
Amazônia e o Instituto Nacional de Seguridade Sociai-INSS.
Portanto, juntou-se para o Seminárib massa crítica de competência e pontos de vista suficiente para examinar em extensão
e profundidade os problemas do Municfpio. O encaminhamento
desses problemas depende, freqUentemente, de ates de gestão
que associam açõas municipais e estaduais, municipais e fede-rais, ou mesmo os três nfveis combinados; dar a importância da
composição hídrica do encontro.

A metodologia adotada no Seminário, para fazer avançar a
cros:n rssão. foi dividir os participantes em quatro grupos de trabalho,
a saber: energia elétrica a abastadmanto dágua; educação a melo
ambiente; pollllcas agtárias e agrícolas; saúde e previdência social.
O exame detalhado da relação de propostas e reivindicações produzida pelos grupos de trabalho, a par de testemunhar a
eficiente discussão proporcionada pelo encontro, dá uma kjéia
inSbUtiVa dos problemas de um Município de porte médio do interior do Brasil. Não cabe aqui uma análise exaustiva ·ctessa listagem, mas vale destacar alguns dos seus quesitos.
Quanto a energia elétrk:a e abastecimento dá.gua foram
reivindicados a expansão e a melhora dos serviços.
Na questão do meio ambiente, destacam-se como propostas: criação de comissão de acompanhamento dos trabalhos da
Mineração Rio do Norte para recuperação de áreas poluídas; articulação do IBAMA com entidades Jocajs para esclarecimento das
atividades a cargo dessa órgão federal; melhora do ralacionamento entre funcionários do IBAMA e as populações ribeirinhas e remanescentes dos quilombos.
A área de educação é a qUe maior espaço oaJpou no -relã· tório de fecho do Seminário: cerca de um quarto de todos os quesitos concentraram-se nessa área, podendo-se citar como exem~
pios de reivindicações decorrentes; estruturação de uma secretaria Municipal de Educação com autonomia administrativa; treina·
manto de professores; -cnação de conselhos escolares nas escolas municipais e estaduais; contratação dos trabalhadores em
educação no Municfplo por concurso público.
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No tema agricuttura, alguns destaques foram: melhoria das
estradas para escoamento da produção; melhor assistência téalica aos produtores rurais; aiação de Cooperativas rurais de comercialização; titulaçã.o pelo INCRA das áreas da União ocupadas
por posseiros; garantia de permanência dos agriOJHores que já
lrabalham na Florasla Nacional de Saracá-Taquera.
Quanto a políticas de saúde, entre as propostas e reivindicações, podem-se destacar: melhor gestão raunicipal dos recursos aplicados em saúde; valorização do Conselho Municipal de
Saúde, dos Agentes Comunitários de Saúde e da medicina preventiva; contratação da pioftssionais médicos para atender à
grande demanda da população.
Finalmente, na previdência social, sobresSai~o pleito de instalação de um posto do INSS em Oriximiná para alív!ar as dfficufdades de deslocamento de Idosos e deficientes físicos da região.
Senhor Presidente, o Seminário de Políticas Públicas realízado em Oriximiná foi exemplar, pois demonstrou elogiável iniciativa das Dderanças municipais no sentido de acelerar sinergicamente o aperfeiçoamento da gestão dos interesses comunitários,
congregando os diferentes níveis de governo e as entidades da
sociedade organizada. É um Õ'lodelo de ação que merece desta
casa o registro que aqui trazemos.

Muito obrigado.
Os quatro grupos de trabalho apresentaram as seguintes
reivindicações:

Grupo 1 - Energia elétrica e abastecimento de água:
ÀCELPA
) • recuperação total da atual capacidade de instalada da
usina, refonnando as máquinas defeituosas;
2. aquisição de pelo menos mais duas máquinas novas;
3. mudança da localização da usina para local fora do parâmetro urbano;
4. aproveitamento do gás natural de Urucum;
5. colocar todas as lâmpadas nos postes para justificar a
cobrança de taxa de iluminação pública;
6. que a Prefeitura execute a instalação elétrica nas escolas carentes;
7. que a Celpa passe a entrega da camês da pagamento
no prazo minimo de oito dias.

ÀC~PA

.

1. complementação da ETA (Estação de Tratamento

de

Água);

2. construção do reservatório elevado a actutora;
3. expansã~ da rede pública de distribuição;
4. fiscalização freqúente da~ rede existente afim de sanar
imediatamente os danos verificados;
5. colocação de hidr6metr0s para evitar dasperdfcios.

Grupo 2- Educação e Melo Ambiente

Área Educação
- que seja criada a Secretaria Municipal de Educação com
autonomia;
- garantia de acesso do jovem ao ensino público e gratuito;
-criação de Conselhos Escolares nas Escolas Estaduais e
Municipais;
- implantação e cursos de ntvel superior em Administração
Escolar;
- reCiclagem e treinamento de professores e funcionários
de dois em dois anos, tanto a nível municipal quanto estadual;
-que seja garantida a merenda escolar para todo o ano letivo, com base em produtos locais (municipalização);
- convênios entra a Prefeitura e Seduc para o fortalecimento da qualidade do ensino;
- recuperação e construção de escolas municipais rurais e
urbanas. com infra-estrutura adequada;
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- concurso Público no Município para a contratação e regularização dos trabalhadores em educação;
- que os recursos destinados à educação sejam direcionados para as necessidades administrativas e pedagógi--

cas;
- que o Município faça convênios com a 5eaetaria Estadual do Meio Ambiente;
-que seja garantida a estabilidade do funcionário público a

partir de 5 anos de serviços;
- Que seja garantido ao aluno do sistema modular a per-

manência do curso, atendendo a necessidade e a realidade local
de Terra Santa;
- Implantação de um Núcleo da UFPa em Oriximiná:
- Garantia da continuidade do Projeto Gavião;
- Que seja atualizado o acervo da' Biblioteca municipal;

- Garantia de salário justo ao trabaJhador em educação;
- Qualificação do ensino básico na zona rural;
- Criação de um documento, a partir deste seminário, para
ser entregue ao MEC, fazendo um apelo para a solução dos problemas a nível de 2 11 Grau;
- Que seja feita uma fiscalização nas escolas no que diz
respeito as supervisões;
- Que seja feito com antecedênda o repasse da livros a
outros materiais dídálicos, às escolas para que estas não cobrem
taxas de material;

-Que os levantamentos das reais necessidades das escolas (reformas e reconstrução), feitos pelos téalicos da Seduc, seja
executado;
-COnstrução de escola para atender ao 211 Grau nos Mu·
nicípios de Orixinliná e de Terra Santa. com laboratório e biblio-

teca;
- Reembolso das despesas dos piotessores do ensino nr
ral. mediante comprovante;
- Demoaatização nas tomadas de decisões em ralação à

educação;
- Escolha direta e democrática dos diretores das escolas
das redes Estadual e Municipal;
- Que seja garantida pela Seduc, as despesas de reglslro
dos documentos dos conselhos Escolares;
-Que seja atualizado o salário dos profissionais em educa-ção do Município com o pagamento imediato doS atrasados e da
~ parcela do 1311;
-Levantamento da Seduc no Setor da Educação do Muni-cipio com a finalidade de acabar com o cabide de emprego em
que se transformou esse Setor;
- Que as escolas públicas sejam respeitadas como antida·
das formadoras de pensamentos evolutivos e não como oona!s
eleitorais;
- Regularização das escolas e cursos municipais junto ao
Conselho Estadual de Educação;
- Que a Secretaria Municipal de Cultura. Desporto e
Turismo promova: eventos culturais com o objetivo de resgatar as raízes da cultura local. eventos desportivos em conjunto com os dubes e a Liga Desportiva nas diversas modalidaw
das. a produção historiográfica do Munlcfplo nos seus vários
aspectos.

Área Mel<> Ambiente
- Criação da Sea'etarta Municipal de Meio Ambiente;
- Criação de uma comissão paritária. entre a MRN e En·
tJdades Não-Governamentais. para fazer levantamentos nas
áreas poluídas e acompanhamento dos Projetas de Fh:tcUPerãção;
-- -- Que a Prefeitura Municipal faça convênios com MRN
para melhorar a infra-estrutura e saneamento da cidade, com valor não inferior a 10% da arrecadação;
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- Reunião do lbama com os representantes das entidades
não-governamentais para esclarecer os Projetas coordenados
pelo mesmo no Município;
- lndusao da Educação Ambiental no conteúdo programático do ensino regular;
- Que seja garantida a entrada dos ribeirinhos na Reserva

Biológica ou parte dela, em Reserva Extrativista;
-,Que seja permitida a coleta da castanha no periodo da
safra;
-Que seja garantido, pelo MRN, o atendimento às comunidades circunvizinhas;
- Uberação de parte da madeira de lei retirada na área de
exploração da bauxita para os munícipes de Oriximiná e Terra
sarna;
·-Criação de Comissão de Estudo da realidade da Floresta
Nacional de Saracá·Taquera, composta por membros do lbama.
MRN e representantes dos Munk:fpios de Terra santa, Oriximiná

e Faro;
- Realização de um seminário para Terra sarna sobre· a
Aoresta Nacional Saracá-Taquera com a presença dos repre-serltantes do lbama, Incra. MRN. Poder Público, entidades locais
e-regionais;
-Que a MRN elabore um projeto para a construção de

poços artesianos para as tammas do Lago do Balata;
- Que o lbama tome iniciativa na fiscalização do controle
de poluição dos rios;
- Que seja feita a coleta semanal do lixo e sua recidagem;
-Trabalho de conscientização para a população, na cons!rução de fossas;
- Que a Prefeitura Municipal execute projeto para o calçamonto das ruas de Oriximiná;
- Promover eventos culturais para implementação do b.Jrismo;
- Reservas de áreas urbanas e tombamentos de logradouros para a melhor urbanização;
- Ampüação de lugares públicos para armazenamento do
lixo e dejetos humanos;
- Que haja um estudo sobre o comportamento do funcionamento da Vila ParaiSo sobre o Lago do Batata;
-Campanha de construções de fossas residenciais e programa de conscientização, em conjunto com a Secretaria de SatJ.de;
-Que o lbama coiba e puna a prática de agressão, pratica·
da por seus funcionários aos remanescentes de quilombo e ribeirinhos.

Grupo 3- Polítie&s Agnlrias e Agricolas
setor Agrário:
1. Implementação de escritórios do lnaa e ltarpa em Orüd-

miná-PA;

2. Garantia de permanência dos agrk:ullores que já trabalham na Aoresla Nacional Saracá·Taquera;
3.. Revogação do decreto que criou a Aorasta Nacional
racá-Taquera;
4. Demarcação e titulação das áreas da União, ocupadas

sa-

pelos posseiros;
5. AHeração da área de abrangência da Reserva Biológica
do Trombetas;
6. Continuação dos trabalhos de demarcação e titulação
das terras coletivas. ocupadas por remanescentes de quilombos.
7. Viabilizar convênio eotre o lncra/lterpa visando a titula-

ção das áreas de União e Estado, ·respectivamente;
8. Criação de uma representação da posseiros junto ao ln.
era para viabilizar a fonnaJização de Processos de Regularização
· Fundiá~ bem como o acompanhamento destas;
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9. Viabilizar uma cOmissão representativa do lncra/ONGs

para regularização das tanas no Municfpio (terras federais).
Setor Agr!cola:

1. Que o Governo Municipal acione os governos Estadual e
F-ral. para que através de convênios com o

DNER, Setran e B"

SEC para que possam realizar serviços de recuperação e manutenção das Estradas para o escoamento da produção agr!cola no
Municfplo;
2. Parceria do Governo Mooicipal com a Emater·PA e sa:..
gri, para que sejam realizadas Assistência Téallca. dos Produtores Rurais;

3. Construção de Feira

d!> Produtor Rural com local a ser

pmvlamànte ciscutido com os produtores rurais;
4. Cffação de Cooperativas de ComercfaUzação dos Produ-tos Agropacuários para manter a qualidade e padronização dos

mesmos;
5. Criação de uma Polillca Agrfcola para o Município;
6. Finnar convênio com a UFF e INPA para a consecução
de alevinos no repovoamento de lagos e rios. recuperando o hábitat natural dos peixes;
7. Implantação de cursos para formar técnicos em Agrope.
cuárfa;

a. Convênio PMO o Sebrae para implantação de indústrias
de beneficiamento de produtos agrfcolas;
9. Fmnar convênio UFPa/Sagri para a realização de campanhas de vacina de animais no Município de Oriximiná;
10. lncentivar junto aos órgãos competentes uma indústria
de pasteurização de leite;
11. Concluir a refonna do matadouro municipal;
12.. Aumentar da 4 para 6 rnóck:llos rurais a classificação
dos mini e pequenos produtores rurais;
13. Criação do Horto Municipal pata produção de espéàes
floreslafs lrutiferas visando a arboriização da ádade e presentação da. própria espécie e comercialização aos agricultores;
14. Fomentar o cultivo de culturaS agríco~ a perenes na
região;

t5. Que a Pralellllra Municipal de Oriximiná renegocie os
compromissos financeiros relacionados aos encargos sociais
(FGTS) para que se possa viabilizar através de convênio junto ao
Governo Federal a entrada de recursos públicos no Município:
16. Que a PMO estabeleça convênios e parcerias com órgãos do pesquisa, como a Embrapa, lnpa, Tlcep, UFPa, UFF e
outros. visando a produção de alimentos nas áreas de várzea. assim como em áreas de terras finnes férteis, para promover o de-

senvolvimento auto-sustentado.
17. Reativaro COnselho Municipal de Agria.lltura;
18. Que haja incentivo à criação de peixes, porcos, gali--

nhas. patos e outros aninais.
Grupo 4- Saúde e Prevk:lêncla Social
Tema:Seúde

1. Na área de financiamento propõ~se que:
- haja um combate à omissão do Poder Executivo Municipal com relação à não apUca.ção devida das verbas diredonadas
à Seúde Púbflca;
- seja inserida na Lei Orgânica do Município a aplicação
da, no mínimo, 1OOk da arrecadação mensal municipal na saúde
pública, como prevê a legislação Federal;

- seja dada plena autonomia financeira à 5acretaria Municipal de Saúde no gerenclarnento de recursos provindos de órgãos do Municfpio e na renegociação das dfvidas municipais junto
ao INSS e FGTS,

- haJa um combate a qualquer tipo de assistenàa6smo e
proveito pessoa~ evitando aplicações írregulares e viciadas.
2. Na área de organização dos serviços, propõe-se:
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- a revisão do Plano de Sa!lde com participação junto ao
Conselho Municipal de 5aúde,
- o Conselho Municipal de Saúde seja valorizado como
meio de articulação dos profissionais e funcionários de saúde e
dos diversos movimentos e associações não-govemamentajs
da socledade e tenha mais poder de execução das suas ativldades,
-haja mais comunicação e interação entre o Conselho Municipal de Saúde e as comunidades,
-sejam promovidos cursos, encontros, palestras, etc. sobre higiene básica, alimentação alternativa, medicina preventiva. primeirOS socorros, tratamento de água, saneamento básico, funcionamento do SUS. etc. junto à população urbana e rural,
- que sejam incentivados e valorizados mais os trabalhos
dos Agentes comunitários de Saúde, oferecendo-lhes condições
dignas de salários e reciclando-os regulannente,
_- seja prtorizado o programa de Agentes Comunitários de
Saúd~ especialmente

na periferia urbana e na zona rural,
- sejam promovidos a construção e o funcionamento de
postos médicos na periferia urbana e no interior com permanência
constante ou regular de funcionários.
-seja expandido o programa de saneamento básico e implantado urgentemente a coleta de Jixo em toda cidade,
- seja promovida a colaboração entra as entidades de
saiJde e os demais movimentos e associações da sociedade,
-haja garantia de representação do Município em todos os
congressos, seminários, reuniões, etc. a nível regional, estadual e
nacional,
- haja denúncias, até através de meios jurídicos, de qualquer tipo de irregularidade e omissão por parte dos Poderes Executivos e Leg1sla.tivo Municipais.
- seja regulaizada a inadimplênda da Prefeitura Municipal
junto ao Govemo Federal para que seja possível a efetivação de

convênJos.
- seja revisto o procedimento da nomeação do Secretário
Municipal de Seúde,
- garantir com a Mineração Rio do Norte o direito à saúde
sem discriminação aos ribejrinhos,
- seja definido uma politica de distribuição de medicamBntOs básicos parit. evitar abusOs e asslstenciaJismo interes-

seiro.
- promover uma política de disponibilidade de medicamentos básioos. conforme a necessidade de cada comunidade,
-seja implementado o Programa da Distribuição de Leite,
- reativação do COnselho da Criança e do Adolescente e

=riação do Conselho Tutelar.
3. Na área de recursos humanos propõe-se que:
-se exige dos órgãos competentes a contratação de caráter emergencial de profissionais médicos e outros de nfvel superior para atender a grande demanda da população. e que os mesmos recebam salários satisfatórios.

-haja uma fo~mação-àa aperfeiçoamento constante.
-tenha tsn atendimento mais atendoso e acolhedor da pacientes e da seus familiares, evitando qualquer fonna de discriminação, melhorando assim o entrosamento entre funcionários e
pacientes,
- seja aumentado o quadro de Agentes Comunitários de
Seúde;
-se lute pela contratação urgente de profissionais na área
da vfgilãncfa sanitária para cootdenar e fiscalizar os problemas
existentes.
Tema: Previdência sac1a1
- QuG se oonsiga um posto do INSS em Oriximiná, devido
a número crescente de aposentadoria e às dificuldades de via-
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gem para idosos e deficientes, beneficiando assim os municípios
Vizinhos do oeste do Pará. com funcionários contratados através
de concurso público;
- Que se solldte junto ao Congresso Nacional para mudar
a Lei de Benefícios para Deficientes com ralação a um aumento
de 1/4 a 112 do percentual da renda familiar, melhorando o respedM> benef!do;

- Que sejam agi1izadas as documentações de solicitações
das aposentadorias enquanto não for aiado o posto do INSS;
- Rever a situação das pessoas que não têm condições
para as alividades de trabalho, eslabelecendo outros crHérios
para usufrufrem do benef(do;
- Reconhedmento de tempo da serviço para trabalhado-

res/as rurais dos 7 aos 55 para homens e dos 7 aos 50 para mulheres;

- Fiscalização constante do INSS em Orixtminá para dar
suporte às aposentadorias existentes;
- Credenciar profissionais na área de saúde para encaminhar perícias e laudos médicos para o INSS;
-Que se crie um posto do Ministério do Trabalho com furr
cionários competentes. contratados através de um concurso público e com salário satiSfatóriO.
A Assembléia resolveu encaminhar estas reivindicações a
todas as autoridades competentes, políticos, imprensa, a fim de
que se possam obter os resultados desejados.
Orlximiná, 3de mwçode 1996.-ArgemlroJooé WlK1der·
ley Plcanço Dlnlz, Sindicato dos Produtores Rurais de Oriximiná
- Edlvaklo Pereira da Souza. Presidente da Associação de Moradores do Bairro de Fátima - Rui Tavares Pimenta, Presidente

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orixlminá

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Valadares) • Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, que falará por cessão do Senador Coutinho Jorge.
O p'róximo orador inscrito é o Senador Eduardo Suplicy, representante da Bancada de São
Paulo.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, •a ordem é crescer". A frase
que está nos sonhos de toda a sociedade brasileira ganha agora uma autoria especial. Ela vem do
Ministro Antônio Kandir e do peso de suas responsabilidades, que não ·permitem brincar com promessas que mexem com o ânimo de toda a Nação.
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especiais na condução das políticas nacionais, agora renovadas de oxigênio.
Desta tribuna, quero pedir ao nosso jovem Mi·
nistro que vá em frente, apare arestas, quebre resistências, conte com o apoio do povo representado
neste Congresso e coloque um grande retrato de
Juscelino Kubitschek em seu gabinete para mirar-se
nos exemplos do maior tocador de obras da história
do País.
Caro Ministro, chegou a hora da 'fazeção',
como já disse o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso. O clima de confiança criado pela esta·
bilidade da moeda, a aprovação das reformas econômicas, o interesse dos capitais estrangeiros em
investir neste País e os imensos potenciais do mercado interno não deixam espaços para uma retranca
monetarista.
Converse mais, ouça os empresários, conheça
o pensamento das ruas e coloque o uniforme de
mascate para vender a matéria-prima nobre da esperança e do desenvoMmento. Não tenha medo de
fixar prazos para as grandes obras e coloque o capacete de engenheiro para ver o que está acontecendo nas frentes de trabalho. Restrinja os espaços
da burocracia e coloque ao seu lado apenas aqueles que não tenham medo de cobrar os compromissos assumidos pelo Chefe Fernando Henrique Car-doso. E seja, acima de tudo, o grande ajudante do
Presidente Fernando Henrique Cardoso na concreti·
zação de suas promessas de campanha. Não tenha
medo de ousar, porque a História não perdoa os tímidos que amesquinham os cargos e se nutrem do
carreirismo.
Creio que cabe ao Congresso jogar todas as fichas nos propósitos saudáveis do Ministro do Planejamento.

Em entrevista à revista lstoÉ desta semana, o
Ministro do Planejamento afirma que chegou a hora
de construir as grandes obras de infra-estrutura para ·
adaptar o País à globalização. E, corno se estivesse
compondo um hino para redespertar as crenças e o
otimismo de um povo pobre de expectativas, S. Ex"
afirma ter recebido do Presidente a missão de ser o
Ministro do desenvolvimento.

Há poucos dias, os Senadores Antonio Carios
Magalhães e lris Rezende Machado cobravam desta Tribuna uma recuperação imediata das rodovias
dos EStados da Bahia e de Goiás, para reclamarem
contra o deScaso oficial na recuperação das rodovias que cortam a Bahia. Mas são frequentes as
queixas dos nossos colegas, inconformados com o
sucateamento de todos os setores de infra-estrutura. É um património de R$200 bilhões que carece
de investimentos na manutenção e na modem·
ização, aumentando o custo Brasil e· bloqueando o
crescimento de nossa capacidade de competição
nos mercados internacionais.

Com a sua mensagem de esperança, o novo
Ministro do Planejamento cresce aos olhos da Nação e deste Congresso -e- a5sume responsabilidades

As palavras coerentes e realistas do Ministro
têm o significado de alento para fora e de autocrítica
para dentro do Governo. S. Ex" mostra que não bas-
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uma divida pública crescendo a 1O% ao mês,
ta estabilizar a moeda, mas abrir novos horizontes.
que já passa de US$138 para US$151 bilhões. O
A opção pelo desenvolvimento, que está claramente
que seria preciso que também o patamar do saexpressa nas mudanças conceituais que promete,
lário mínimo que, em 1959, atingiu seu topo, nãonão pode desprezar a correção gradual dos nossos
tivesse sido já corroído para formar a poupança
problemas mais imediatos na área social, como haem investimento e criar um mercado interno de
bitação. Há um indisfarçável clima de frustração enelite, que se formou no Brasil, eliminando, tal
tre os melhores técnicos da Caixa Económica Fedecomo agora se dará no próximo passo. Depois
ral, com a. paralisia dos investimentos na área de
de 40 anos da indústria automobilística, apenas
construções populares. Cabe ao Ministro substituir ·
1O% da população brasileira se beneficiaram
rapidamente os responsáveis· por este setor de sua
Pasta, "chamando os técnicos da Càixa para asses--com a aquisição de carros. Agora, vamos beneficiar, no ano 2.000, apenas 4% da população
sorá-lo mais diretamente.
brasileira, com a nova modernização, qüe é a reNão posso omitir meu entusiasmo com a imvolução na telecomunicação. Assim, cada vez
portância que o Ministro atribui à recuperação do
mais, voltamos para um número mais reduzido
Corredor Centro-Leste de transporte, à privatizada população brasileira; que serão os beneficiação de 31 portos e 14 hidrelétricas e à injeção de
dos com o aumento da pobreza, com o aumento
grandes investimentos em ferrovias, portos, teleda concentração de renda, com o aumento do
comunicações e energia. Ele prevê a aplicação de
R$4 bilhões de recursos orçamentários até 1998,
custo social que, sabemos, o nosso modelo representa. Então, desejo que, na realidade, a mide um total de R$20 bilhões, em que haveria a
nha visão, que considero realista, não venha a
participação de investimentos privados e internaconcretizar-se e que a austeridade mista, porque
cionais. Para o Corredor Centro-Leste, tão importante para Goiás e para o Distrito Federal, que diz
há austeridade ao mesmo tempo com promessas
de gastos fantasticamente elevados para dinamimais de perto aos interesses de meu Estado e de
Goiás, as previsões são de que o transporte de
zar a economia brasileira. Esta encontra-se
mercadorias para os portos de- Vitória devem salamortecida, dormindo, devido à aplicação destar dos aluais US$ 500 milhões para US$1 ,2 bisas medidas que o próprio Governo, de que faz
lhão nos próximos 5 anos.
parte Antônio Kandir, aplicou sobre o Brasil: o
A grande alavanca para o desenvolvimento do
arrocho salarial, a redução de demanda, o auPaís, segundo o Ministro Antônio Kandir, será o au-_
mento da taxa de juros, e tudo o mais que comento da capacidade brasileira para produzir e exnhecemos. De modo que; então, seria simplesportar. Criar condições para esse objetivo é a sua
mente fazer o contrário do que se tem feito até
missão no Governo.
agora. Muito obrigado.
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um
O SR. MAURO MIRANDA- Senador, agradeço
aparte, nobre Senador Mauro Miranda.
profundamente as suas críticas. Considero-as como
um desafio a ser enfrentado pelo novo Ministro Antônio
O SR. MAURO MIRANDA - Ouço o aparte do
Kandir,
que deverá analisá-las com mais profundidade.
nobre Senador Lauro Campos.
No
entanto,
tenho de acreditar que o Ministro Antônio
O Sr. Lauro Campos - Sinto não poder comfalando verdades. Tenho certeza que as
Kandir
está
partilhar da mesma visão otimista de V. Ex• a rescnlicas
de
V.
Ex" enriquecerão o debate e contribuirão
peito das transformações agora propostas pelo Mimuito para uma decisão firme, e também para que a
nistro Antônio Kandir. Quando de sua posse S.
entrevista a ser cOncedida <>eia mais consistente ou
Ex" afirmou austeridade, austeridade, austeridamais verdadeira, se for o caso.
de ••• Obviamente, tentava repetir o que Juscelino
__ O Ministro do Planejamento fala de maneira
Kubitschek fez, em grandes gastos com a infra-escom muita esperança. Quero acreditar mais
enfática,
trutura de Três Marias e Fumas, para cumprir, afinas esperanças, na verdade - ou na possível verdanal de contas, suas dez metas, quando apenas a
- de : que ele está falando e ajudá-lo a transformar o
agricultura· ficou sem ser atingida. A meta-síntese,
nosso País.
que era Brasma, foi sua 11• meta, realmente para
____ Como coordenador das polfticas oficiais na
repetir esses feitos, seria preciso que rião tivéssemos aquilo que Juscelino Kubitschek não enconárea económica, ele tem os trunfos, o poder e o
apoio do Presidente da República. É imperativo que
trou pela frente: uma dívida externa de US$150 bilhões. Também seria precisO que não tivéssemos
o Ministro, para viabilizar p_oliticamente o que se pro-
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põe a cumprir aos olhos da Nação, massifique o
conteúdo de sua mensagem, buscando sustentação
em todos os canais pelos quais ele possa ser ouvido
pela opinião pública.
Estou certo de que o Congresso~não vai faltar
ao Ministro nessa cumplicidade patriótica. A causa
deve ser repetida insistentemente nos pronunciamentos deste Plenário para dar força ao Ministro e
para impedir que os entraves da burocracia nãc o
desanimem na execução da empreitada.
Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, lembratldO S. Ex" que o tempo destinado a
esta sessão já está se encerrando.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, duas notícias
no dia de hoje nos causam preocupação relativamente a procedimentos no BN[)ES. Eis o que publicou o jornal O Globo, pelo jornalista Ricardo Boe-

chat
Registrados como roubados na Polícia
Federal, R$6 milhões em mulos da dívida
agrária foram aceitos, este ano, em dois leilões de privatização de estatais.
Os papéis pertenciam a clientes do
banco BFC, liquidado em outubro pelo Banco Central.
Sem autorização de seus verdadeiros donos, os TOAs foram vendidos ao
Banco Vetor e usados, por diversos grupos, nas privatizações da Light e da Deten Química.
Até agora, o BNDES só conseguiu reaver R$1 ,6 milhão do total do golpe de que foi
vftima.
Falta o resto.

bra, Sr. Presidente, é preciso que venha o
BNDES esclarecer esses fatos. Gostarfamos de
lembrar que os empregados da Light solicitaram
o financiamento junto ao BNDES, que, segundo
as regras, deveriam significar a possibilidade de
aquisição de 5,9% das ações da empresa a que
teriam direito a preços que os trabalhadores te- rão de pagar, acima da cotação de mercado. Estão aguardando, da parte do Presidente Luiz
Carlos Mendonça de Barros, a resposta a. essa
proposição.~
·
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Eu gostaria de lembrar ao Presidente do
BNDES que os trabalhadores estão estranhando
como podem ser aceitas moedas podres roubadas,
utilizadas no leilão da Light e da Deten Química - a
se confirmar esta informação do jornal O Gtobo de
hoje. Ao mesmo tempo, há recusa de resposta aos
trabalhadores da Ught.
Por outro lado, há uma agravante. Os recursos do FAT e do PIS/Pasep, que nominalmente
pertencem aos trabalhadores brasileiros - lembramos que as empresas recolhem à Receita Federal
0,65% de seu faturamento bruto mensal para o
Programa de Integração Social e os órgãos públicos contribuem com 1% do valor de sua folha de
pessoal para o Programa de Formação do Patri~
mônio do Servidor. Público - têm sua arrecadação
repassada para o Tesouro Nacional, que, por sua
já recolheu cerca de 7,6 bilhões de reais em
1996. O Tesouro destina cerca de 27% dessa receita para o Fundo de Estabilização Rscal. Do que
sobra, 40% vão para o BNDES. Af, de novo, o Tesouro tira mais algum, atrasando o repasse dos recursos. O restante vai para o Ministério do Trabalho, que o mantém numa conta especial do Banco
Central. Parte desse valor é para financiar o segUro-desemprego; outra parte é usada para pagar
abono anual de salário mínimo aos assalariados
com renda mensal de até dois salários mínimos.~
Por vezes, ainda, o FAT tem arcado com despesas do INSS e custeio da safra agrícola.
Ora, Sr. Presidente, o Correio Brazillense
de hoje diz que o BNDES está destinando recursos do FAT a taxas de juros bem menores do que
as de mercado a diversas empresas inadimplentes. Solicito que sejam transcritos os nomes dessas empresas, conforme publica o Correio Brazillense.
·

vez,

Sr. Presidente, amanhã· estaremos dando entrada a um requerimento de informações 5otire os
dois temas, para que a direção do BNDES possa esclarecer os episódios.
Requeiro seja também considerado como lido
pronunciamento que preparei referente ao Relatório
sobre o Desenvolvimento Humano de 1996, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
e o Brasil, que foi ontem divulgado aqui no Senado
Federal.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
-

. 00179

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

EMPRESAS INADIMPLENTES BENEFICIADAS
VARIGS/A VIAÇÃO AÉREA RIO

MANAHS/A

GRANDENSE
Fez um empréstimo de USS
30,351 milhões. Tem no Cadastro
Informativo deCn!ditos Não Quitados do Setor Público Federal
(Cadinl 39 registras de dívidas
. não pagas. 21 deles feitos em
1994.

Empréstimo de US$1,259 milhão. Tem quatro registras no
Cadin. dois deles feitos em
1994.

MEI'ALLEVES/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
Empréstimo de US$1,916 milhão. Tem dois registras de débi-

to no Cadin. ambos feitos em
1994.
ADUBOS TREVOS/A
Empréstimo de US$1.618 milhão. Tem oito regisuos no Cadin.
doisdelesde 1994.

COMPANHIABRAS1LEJRA DE
PETRÓLEO IPIRANGA
Empréstimo deUS$ 7,504 milhões. Tem quatro regiStres no
Cadin. dos quais um feito em
-,!993 e dois em 1994.

SADIA CONCÓRDIAS/A
INDÚS'tRIAECOMÊRCIO
Empréstimo deUS$ 219 miL Tem
oito registras no Cadin, três de
1994.

COMPANHIADECIMENIO
ITAMBJ!
Empréstimo de US$1,185 milhão. Tem um registro no Cadin.
feito em 1994.

COMPANHIADECIMENIO
PORTIANDRIOBRANCO
Empréstimo de USS 5,508 milhões. Tem quatro registras no
Cadin. wnfeito em 1994.

CIMENTO TOCANTINS S/A
Empréstimo deUS$ 3,698 milhões. Tem um regisuo no Cadin.
ieito em 1994.

HPTRANSPORTES COLETIVOS
LIDA
Empréstiino de USS 219 mil. Tem

COOPERATIVA CENTRAL
OESTECATARINENSELTDA ·

TOYOBO DOBRASU.
INDÚSTRIA T1':xm.LTDA
Empréstimo de US$155 mil. Tem

Empréstimo de USS 2.078 milhões. Tem três registras no Cadin. dois deles feitos em 1994.

um registro. feito em 1994.

dois registras no Cadin, um de
1994.

BERTOLS/AINDÚSTRJA.

TOTALLINHAAÉREA

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
Empréstimo deUS$ 29 mil. Tem
um registro no Cadin: feito em
1994.

REGIONALS/A
Empréstimo de USS 1.674 milhão. Tem um registro no Cadin.
de1994.

O
"RELATÓRIO
SOBRE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO 1996", DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO E O BRASIL
A publicação do "Relatório sobre ~nvolvimento

Humano !996", elaborado pelo "Programa das Naçiles Unidas
para o Desenvolvimento-PNUD..., constitui, sem sombra de
dúvidas, o fato mais- relevante do dia - como, aliás, se pode
depreender a partir do grande destMUe com que o assunto foi
tratado pela imprensa brasileira
No entanto, antes de comentar os dados referentes ao
Brasil, constantes do Relatório em questão, ê de suma
importância destacar algwnas observações genéricas alinhadas na
sinopse que abre a publicaçãO e que lanÇam- luzes, de forma
extremamente oportuna,. sobre a relação entre crescimento
econômico e desenvolvimento humano. Assim, com base no
levantamento dos indicadores efetuado pela equipe de
pesquisadores e estudiosOs responSáveis pela publicação, a
sinopse em questão aSsinala os seguintes pontos que merecem a
mais profunda reflexW por parte dos atuais dirigentes políticOs:
. o crescimento económico t apenaS· urri fficiõ:·o fiin é
o desenvolvimento humalto;
-~ ___:_ ___:. nos últimos quinze anos ocorreu um crescimento
económico espetacular em alguns países e, em -outrOS, um
decHnio sem precedentes;

. em escala mundial, o aumento da disparidade de
rendas estâ criando dois mundos, cada vez mais polarizados;
. é necessário, em todos os países. prestar mais atenção
à estrutura e à qualidade do crescimento econômico. para que
possa contribuir para o desenvolvimento humano, a redução da
pobreza e a sustentabilidade a longo prazo;
. _o progresso do desenvolvimento humano tem se
mantido em larga escala, mas de forma demasiadamente desigual;_
- . existem contrastes notórios_ na _atual __ _r_elaç_ãQ entre
desenvolvimento humano e renda per capita~
. um _crescimento económico _que perpetue as atuais
desigualdades não ê sustentável e nem vale a pena sustentá-lo;
. o desenvolvimento _humano e o crescimento
económico devem avançar paralelamente, com sólidos vfnculos
recíprocos;
. são possíveis os avanços a curto prazo em matéria de
desenvolvimento humano, mas não serão sustentáveis sem um
maior crescimento econômi'co;
. não há conflito, necessariamente, entre crescimento
econôtitíco -e justiça social;
OS dirigentes políticos de todo o mundo devem
concentrar-se no reforço dos vínculos entre crescimento
- econôrnico e deseQvQivirnento humano;
--. uma estratégia de crescimento econômico que se
fundamente na participação das pessoas--e no seu potencial
produtivo é a tinica maneira de abrir oportUnidades~
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são necessanos novos critérios para ampliar e
melhorar as oportunidades de emprego a fim de possibilitar que
as pessoas partiCipem do crescimento econõmico e dele se
beneficiem;
. se se permitir que continuem os desequilíbrios do
crescimento econômico, o resultado será
mundo~ coln
monstruosos excessos e grotescas· desigualdades humanas e

um

econômic3s;
. devem ser elahorados.noYos_ mecanismos para ajudar
os países fragilizados e vulneráveis-a aproveitar as- oporluD.idadeS
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saúde e educação, o Brasil teve um desempenho inferior a média
mundial entre 1960 e 1992. Nos últimos 32 anos, o mundo
melhorou pouco mais de 60% seu desenvolvimento humano. A
evolução do índice brasileiro foi menor: 38%. Nesse período, o
B~il foi. entre os paises I~no--americanos c do Caribe, um dos
dois que mais cresceram economicamerfti!, só supeiâdo pela
pequena Barbados. Entretan_to~ esse crescimento não se traduziu
cm melhoria para a população como Um todo: o país continua
sendo o campeoo mundial da concentraçao de renda".

da nova economia mundial e para protegê-los contra a
De acordo, ainda. com o ..Relatório". "os países
marginalização.
. ..
_
de ·menor eficiência em transformai sua renda em
De acordo com o "Relatório";portanto, é a populaçao, desenvolvimento humano sao Brasil, Honduras, El Salvador,
e não apenas a .economia,. que· necessita da atenção dos Nicarágua, Bolívia. Guatemala e Haiti".
governantes. O crescimento económico não se traduz. muitas
Naturalmente, a desigualdade típica do Brasil
vezes. em melhoria da vida das pessoas. '<()s: políticos tomadores p~jet:a-se sobre a educação. Conforme demonstrado por gráfico
de decisão estão frêqilentemente hiPnotizádos pela quantidade- do constante do ''Relatório.., os 20% mais ricos no país ostentam
· crescimento. Precisam preocupar-se mais com a sua qualidade e cerca de oito anos de escolarização, em média,. enquanto os 20%
tomar medidas para evitar a temPO o crescimento desequilibrado mal$ pobres s_cquer atingem dois anos .. Em conseqüência. a
e imperfeito", afmna ~Richard Jolly; um dos autores do desigualdade resultante da péssima distribuição de renda no
''Relatório". Assim. exiStem cinco tipos de C!Csdmento que Brasil não constitui apenas mriã questão social, posto que se
·ficlaffi menos as pessoas, a ·saber:
converte num insuperável impedimento para o crescimento
a)'-· ESCIMENTO SEM EMPREGO: onde a economia em geral econômico sustentado. Com efeito, segundo o "Relatório", a
- interrupção do crescimento econõmico verificada nos anos 80 (a
cresce, mas não_aumentam as_oportunidades de emprego;
b) CRESCIMENTO DESUMANO: onde os frutos do "década perdida"), deveu-se precisamente à falta de
crescimento ecoriômico -beneficiam principalmente os ricos, desenvolvimento humano. AsSim, o "Relatório" afmna
deixando milhões de pessoas numa piofunda pobreza;
textualmente que o Brasil foi tn~az "de_ tradUzir completaffiente
c) CRESCIMENTO SEM DIREITO DE OPINIÃO: onde o seu crescimento em mel~or educação e saúde e, nos anos 80, a
crescimento econõmico não C· acomP~ado de deinOcracia ou faltã. de capital humano disseminado atuou como importante freio
participação individual;
ao seU crescimento rápido"A
d) CRESCIMENTO DESENRAIZADO: onde a identidade
Diante deste quadro dramático, em que o Brasil desponta
cultural da popUlação definha enquanto a economia cresce.
como campeão da_ desigu~dade eoonômico e social, há que se
e) CRJ"SCIMENTO SEM FUTURO: nO quai. -o -crescimento considerar a urgência de políticas que possam reverter_ essa
econõr..1co consome os alicerces naturais,. esbanjando recursos _ tegdência Propõe o relatório a criªção de um sistema mundiãi de
necessários às geraçõeS futuras.
medidas minímas de seguridade social para que todos os países
''Os padrões de crescimento que pet)Jetuam as al~cem !Jll1 nível mé~o d_e desenvolvimento_ .humano_ nos
desigualdades atuais não são nem sustentáveis nem supo~_e!~ _próximos 1O anos. Dentre as proposições que mais contribuiriam-economicamente". diz o "Relatório".
-., -·para melhorar o quadro de desigualdades estão, sem dúvida, a
É dentro deste cenário geral, POis, que· iremos abordar realização efetiva da reforma agrária e a introdução de um
JS indicadores relativos ao nosso pais,. com base nos quais se
programa de garantia de renda mínima ou de cidadania Nesse
destaca a posição de liderança ocupada pelo Brasil em matéria de sentido? fonnulamos o Projeto de Lei referente ao Programa de
desigualdade social, decorrente da pior distribuição de renda da Garanti~ de Renda Mínima. já aprovado pelo Senado Federal e
América Latina No Brasíl, os 200/o mais ricos dC!~m~ wria renda que em breve será apreciado pela Câmara dos Deputados, e que
32~1% vezes maior do que a dos- 20% mais poDreS:- Assim, o representa a nossa contribuição para o esforço nacfonal de
Brasil é o pais da América Latina- e um ~os· tr_ê§ no mundo, erradicação da-miSéria. tal como expressamente preceituado pela
.j1:Uli'o'·com a Guatemala e o Panamã -, onde essa disparidade Consti_tuiÇão Federal.
-registrada pela ONU é mais profunda A renda·· per capitã. dos
20% mais pobres-- 564 dólares- corresponde _a- apenas IO,So/~da renda média per Capita dOS país, de 53 70 __dólaresA E O
O SR. PRESIDENTE (Anloolo C<!r!os Valadares) - Concedo_ a palavra
..Relatório.. afinna, -literalmente. que "os pobres são mais ao sr. Senador José Samey.
marginais rio Biasll (e também na Guatemala. Guiné-Bissau e
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. _Pronuncia o seguinte discurso.
EUA) do que em Bangladesh, Hungria, Indonésia, Japao e Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Senadores, passo a ler. para
Nepal''.
-~
que conste nos Anais da Casa, a- Nota, que subscrevo, de auto_da dô
Como assinalado pelo jomãilsta Clóvis Rossi, na Presidente Itamar Franco, homem de Estado que merece o respeito do Pais
pelos serviços prestados ao Brasil.
edição da "Folha de São Paulo" de hoje, o Relatório revela que ··o
Brasi! tem um desempenho medíocre em termos de
Na referida Nota ele ressalta, com justiça, o relevante papel do
desenvolvimel1to humano. principalmente se comparado à sua Embaixador José Aparecido de Oliveira na criaçao da Comunidade dos Países de
evoiuç:ao eco.1ômica. ConsideradoS apenas Os indicadores de Ungua Portu!:luesa.
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Diz a Nota:

NO'l'A À IMPRENSA

No mome:ato ..., que se i:asUtuc:i.o:aal.:i.o:a a
Co=:l.dac!e cios Pa:l.sas de L~qua Po:r:tuq\las~, que:o
IU.l'l:i.:festa:: a minha hOIIIG1'l&gem ao h - qu.:, mais elo
que qua.lque:r: o\lt:r:O, ·soW>e imag:l.ná-la, ele:f~-1a,
da:-lhe o inimo de seu etltusi&aiO e o iniqualável
es:fo:ço pessoal paza eo:ast:ui-la.
·
Ro:fi:o-- ao - u g:ande am:l.qo, -i:aente
bo....,. ele Estado
•
ezp:e. .i.o da
~te1iq6:ae:i.a
pol~tica b:asilei:a, o Emb•õxado:r: José Aparecido de
Olive:l.:a. Qwmdo, na P:es:i.cllnÓia. da República,
eo:avidei-o a che:fia: a nossa mlsslo diplomática em
:t..i.sboa, ele a aceitou desde que tosse eonàie:i.onad&
a uma tare:fa que :r:e:i.vinclica'ra, a de netjciCi.a:r:, . com
Po:tuga1 e
os pa:l.ses lU!ric.Dos de éa:p,.:essi.o
po:tuquesa,
uma
:fo:r:te aliança,
.!:lasca de
identidade sup:anacio:aal. capas ele - da: · ao• • nossos
estados _mais pode: e mais ·aequ:ança .,. ... t.Dpo de
c!u:os des~ios e espantosas sw:p_z:esas.
COIIl o sacrit:~c:i.o .de sua saude,. - - se
ve:r:ia clepois, Jos• Jlpa:ecido- -· v~jou po~ l:oc!a a
Át::r:ica,
eonve:r:sou
com os. go~teâ· e· cOIIl
pe:so:aal.ic;lades int:luentes nas- aoci:edade•· i%111às,
levando a p:oposta b:asilei:r:a, at::i.nal aceita. Sei
que,
todos
os nosso• · paj.ses,. · aloia elo
:eeollhecimmoto de seu :i.:atenso e· e.d.toso t:r:abalho
c!.iplomát:i.co,
Jos• Jlpa:ee:i.do
c!eUou g:iiandas· •
clecli.eaãos amigos, e seu nome esta:á .-:i.Ddelévelme:ate
associado ao ele nossa h:i.stó::i.a fUt:u%a ;, · a se:
..-:eo:r::r:ic!a na senãa comum da . cOIIIIUiiclacle eloa. Púses
de ~gua Po:r:tuq\lesa.
Ao
-ee:r::a:r:
meu
p:bp&'i.o
t:r:al:S&l.hO
Lisboa,
""'P8"ho-me at::i.=a:,. junte:' _aos - &ll.igos po:ctug\lotses • at::icanos, e · d.:i.ante ele -~à
compat:iotas b:as;:le:i.ros, o testemw>ho da g:ande:r:a
ele José Apa:ecielo - o qrande ausente cleata. :eunião
, a quem a Bistó:ia, sUl clúvi.cla, at:r:ibui:á o
t:i. t\llo elo Ciclac!i.o das O:i.to Naç6ea que _o gen:&.o
portuq\lits legou ao mundo. Dall oito nac;:c3es. po:que,
são minhas a as.,..rança • a .conv:i.cçi.o, ni.o ta:da:á
muito pa:a que se integ:e na CcatWU.clacle, pl.:n-nt•
:i.ndap'enclente e soberano sob:e, s - ter:i.tó::i.o, o
bravo povo de Timor-Leste.

Li.sboa l6 de julho .de 1996
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SR. PRESiDENTE (Antonio carlos Valadares) _ Sobre a Mesa pareceres que serllo

lidos pelo 1° secretário em exercício, senador Romeu Tuma.

sao lidos os seguintes.
PARECERES:

PARECERES l'I"S 416 E 417, DE 1996
Sobre o Prcjeio de Lei d3 Câmata rf' 32.. de 1996 (rt'
1.287, de 1995,' na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presic1enk1 da RepUblica, que dispõe
sobre os serviços de terecomunicaç6es e sua
organização, sobre o 6rgio regulador e dã outras
providências.

uh1izaç:ão da rede pública de Teleco~ para a prestaçãO de

yaror Adicionado. Trata-se,. consoante a ExposiçJo de Motivos

Serviços de

qne ac:~ a Mensagem

Presidencial. de "passo firndamen!f!l no

ate"ndimento à tkmanJa po'r SeTYiÇO.'> dt! te/ecomun/caçiJes, no momento.
fin1r:mt!11te reprimida, ...mquanto niin for editada a lei a que- se refere o

PARE.CERN-416, DE 1996

DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E CIOADANIAe OE
ASSUNTOS ECONOMICOS
·· ·

RELATORES: Senador NEY SUASSUNA. pela CCJ
Senador OSMAR DIAS, pela CAE

ind.w .'(! do art.· 21 tia ConsJifuiçiJu •••

Cumpre a estes Cotegiados. neste momento. nos tcnnos das
atribuições regimentalmente estatufdas, a

~ação

dos aspectos de

constitucionalidade e juridicidade. bem como as implicaçOes de ordem

I· RELATÓRIO

econômica envolvidas em seus dispositivos._-

Ap6s tramitação e aprovação na Câmara dos Deputados., chega

para exame ~j~to das Comissões de conStituição~ Justiça e Cidadania e
de Àsswrtos Econômicos desta Casa, o Projeto de Lei da Câmara n" 32~-de
1996,.qt~e "dispõe sobre

os serviços de telecomunicações e sua organização.

sobre o órgão regulador e dá outras providências~.

Durante o prazo regimentai, foram apresentadas dezesseis
em~das ao~

projeto, de autoria dos nobres Senadons Hugo Napolelo

(emendasnõ I, n"2,n8 3 en8 4), Freitas Neto (emendasn" 5, il",6 e 0.0 7},
Antonio Carlos Vatadares (emenda n<> 8), José lgu:icio Ferreira (emendas

n"9, n" 10, n" II, n" 12, n"13, n" 14, n" 15, e n" 16).

De iniciatíva do E:ano Senhor Presidente da R.epüblica, o

E o relatório.

projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem

Presidencial n" 1.335, de 1995, e recebido pela Câmara dos Deputados, em
obediência ao disposto no art. 64, c:opu1, da Constituição

Casa Legislativa recebeu o n" 1.287, de 1995, e foi distribuído às Comissões
de Constituição e" Justiça e

Serviço

Públieo~-de

R~ção;

11

_ANÁLISE

Fod~._ Naquela

- da constilltdonaúdad~ ~j'unilicidad~

de Trabalho, de Administração e

O Projeto de Lei da Câmara

Fmanças e Tn"butação e de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e lnformâti_ca. tendo, nessa última, recebido substitutivo do
relator da matéria, Deputado Arolde de Oliveira Em vista da aprovação de
regime de urgência para sua tramitação, nos tennos do art. 155 do
Regimento Interno da Cãmara dos Deputados. seguiu o projeto a Plenârio,

onde foi aprovado em turno único de votação.

0

D

32, de 1996. resulta de

proposição de iniciativa do Presidente da República. consoante sua
cap::~cid:!de-

legislati''3. constitucionalmente _esrab.::Iecida. para propor

projetos -de lei sobre matêria de __competência da União. como determina o
art. 61, t:aput, da Lei Magna. Ao Congresso Nacional cabe. tambêm de

.

aCordo côm.·o nosso Documento Bá.sico, dispor sobre estas matérias
. -e

especialmente, sobre' telecomunicações e radiodifus:ãp (mciso XII art. 48).
Não se incorre. porrnnto:. ao apreciar tal proposição, em qualquer vicio de

Veio, então. a proposta ao exame do Senado Fedetal, onde está

incoru.1ínaciona1ldade- de natureza fonnal,

distnbuido às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos

Econômicos e de Infra-Estrutura.

O inciso XI do art. 21 da Constituição, na redação estabelecida

Dispõe o Projeto de Lei n" 32, de 1996, sobre a exploração do
Serviço Móvel Celular, sobre Serviços de Transpbrte de Sinais de
Telecomtmicações -por

Sacêlitcs~

sobre S(;rvíçoS- Limitados e sobre a

pela Emenda Constitucional n_.,

~._de

15 ck: agosto de 1995, inclui. entre as

atn"buições'cie competência da Uniã_o, "explorar. direfamenle O!.!

m@j_t:m~_e

mrtori=açàa. pi!rnlJ.o;~tir> ou àú'iCes.~õo, os ,\·erv;~'QS de telecomr~niçqçõe.s_. _
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termos da /r:i, que disporá :•ohre:a:orgcin;iaç6o dos serviçOs. Q CrifiÇtlO

dn (}rgãu regulador e tmirt;o; ci.vpd~to.o; insJitucionais". Este

-do mérito

projeto de lei,.

constitucional. ao dispor

A reforma do setor de telecomwricações, iniciada com a

de ai~'UllS dos serviços de telecomunicações. como o

aprovação da Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, e que

-de

tem continuidade com as disposições legais propostas no presente projeto de

Sinais de Telecomunicações por SatC:lite,. bem como a utilização da rede

lei, tem como referência principal a busca da modernidade jurídica e

destarte. inicia a regulamentação deste
sob~ a organização

dispositi~-o

Seniço Móvel Celular. o Serviço Limitado, o Serviço de Transporte

pública de telecomtmicações para prestação de Serviço· de Valor

institucional de um modelo onde os serviços sejam explorados em regime de

Adicionado. No substitutivo aprovndo pela Câmara dos Deputados,.

justa competição. A aderência a esse referencial parte da premissa de que a

inclniu.se 3 instituição da Comissão Nacional de Comunicacões..cNC.

cnmpctitividade con~ rapi~ente.. à universalizaç!o, ·diversificação e melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações. Por via de

Quanto à materialidade, observamos que o projeto, em seus

artigos iniciaiS, determ!na o

~bito material

que alcança e faz as remissões

cabíveis. No caso, determina-~ a aplicação subsidiária da Lei~ 4.117, de
1962,. conhecida como Código de Telecomunicações,. da Lei n° 8.987, de

conseqüência,. signifiCará conrnbuição inestimãvel para a satisfação das

nec:ssidades sociais ~ econômicas bãsicas do usuário final, o cidadão
· brasileiro, e para a modernização dos demais

~tores

da economia nacional,.

ger.mdo novos empregos em novas ati..idades produtivas.

1995, que regulamenta as concessões e permissões de serviços públicos c a

É importante ressaltar, inicialmente, que a refonna pretendida

Lei n" 9.074, de 1995. que alter.\ dispositivos da Lei no 8.987, de 1995. Em

não quebr:l o monopólio da posse do Estado em ~lação aos bens naturais,.

seguida, são deímidos os conceitos dos serviços de que trata a lei.

do qual faz parte o espectro de freqilências eletromagnéticas. O que se
·~

definidos os prazos das concessilcs de Seniço Móvd

Celul:lr em JS(quinze} anos; do Seniço Limitado, em 10 (dez) ano$ e do

preten~

com a aprovação deste projeto. é abrir a possibilidade de

participação de capitais privados na exploração de serviços públicos de

Seniço de Tr.msporte de Sinais por Satélite em 15 (quinze) anos, todos

telecomunicações,. exercendo essa exploração mediante contraros de

renovâveis por- iguais períodos. É determinado ao Poder Executivo

concessão rigorosos, que estabeleçam mna clara relação regulatória entre

prom!Wer a transfomt3Ção das :l.tu::tis permissões relativas à telefocia celular

poder concedente, a União, e o poder explorador, o capital privado. Essa

em concessões, ..em condições

similares·~ dos demais. contratos

de

0

relaç!lo dever.í detalhar direitos e deveres de ambos os parceiros, com a

concessão de Serviço Mõvel Celular". de maneira à evitar priVilé:gíos na

fmalidade de gmanrir que a concessão seja sempre exercida em fimção do

relação entre os concessionários das Bandas A e B.

interesse ~úblico, voltada à satisfação das necessidades da população,
oferecende ap cidad!o serviços mais eficientes, a preços ritenores. Não se

i\ TELEBRÁS ê autorizada a constitUir. dhetamente ou por

meio ~ empresas controladas, empresas subsídiárias ou associadas para

deSpoja o poder conc~ente de suas prerrogativas, apenas se delega a
exec:uç:3o dos serviços. sempre sujeitos à sua regulamentação e fiscaliza~.

assumir a exploraçilo. e:cclusivamente. do Serviço Mõvel Celular, sendo
det~inado

ao Poder Executivo promover a alienação das participações

societãrias da TELEBRÃS. ou de suas controladas, nas empresas dessa
fonna constituídas.,. fazendo avançar, desse modo. o processo de

privatização.

É_ essa uma tarefa complexa,. razão pela qual se deve progredir
--c-autelosamente, por etapas. Ê o que se objetiva epm a presente medida
legislati'-'3,. ~ue representa, numa primeira etapa, a Possibilidade de abrir
conç~rrências,

em todo _o

r~ório-Iiadonal,

para a

tele(o~ia

celular Banda

B. em regime de competição com as antais empresas de telecomunicações
Trata o projeto de I_ei, fiilalmente, de outras questões
insritudonãis- -vinculadas aos serviços de telecomunicações nele

disciplinados.

da Banda A.,_ cujo processo de r=strunuação tambêm se inicia com a
aprovação do presente projeto de lei. A proposta oferece, também. a
_ pos~:_bi!idade de se abrir concorrência pUblica para o lançamento de_ satélites
privados. e de participação de capitais privados no setor de comunicação de

Do exposto, somos pela constitucionalidade e juridicidade do

dados, classific3dos como sen.íços limitados.

Projeto de Lei da Cãmará no 3219iÇQuanto â técnica legislativa.._ SQ8c:rilllos
pequenas correções. consubstanciadas na aprovaçáo da emenda de redação
no:~

Nessa primeira fase, a refonna eStabelece, por um prazo

4, de autoria do ilustre Senaà.Qr Hugo Napoleão, e de emenda de redação

má.'l(imo de três anos. uma limitação de até 49% â participação societãria de

destes relatores, qne busca fusionar, no art. 1°, o que ora ê disposto em dois

capitais estr.m.!,>eiros nas empresas concessionãrias dos St:rviços de

artigos,. de maneira a evitar a ocorrência desnecessâria de dois artigos

telecomunicações. O estabe!CcnDento, em caráter temporârio; desse limite,

introdutórios..

parte do pressuposto_ que os serviços de

telecomunicaç~s.

por serem

00!84
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serviços públicos. caracterizam arividadc de relevante interesse nacional,
devendo ser considerados,. na sua regulamentação, principias e normas

filndament:Jis referentes à atividade económica c às

~ações

internacionais

a!,.'Wlrdam a aprovação de regulamentação que lhes permita investir no Pais.
E o mercado que se lhes d~na é imenso. Com cerca de dois rmlhões de
tCrininais de telefonia môvel c~-ul;ar já ~~S. ~-_número deverá subir-

tais como os de soberania nacional e reciprocidade de tratamento.

p.mt cerca de nove e meio milbões até l ~, e alcançar ã casa dos dezessete

Como vários países ainda adotam dispositivos de controle aciotlârio de

milhões, em 2003. Os serviços limitados também apresentam projeções

do

Paí~

empresa de telecomunicações por acionistas estrangeiros. estabelecendo

e:<prcssh:as: seus usuários. boje em torno de dois milhões e meio, deverão

limites que ·,?SC~lam entre 20 e 49%, e como algUns desses paises jâ

situar-se na casa dos seis milhões e meio até 1999 e atingíi algo Como

iniCí:ir.iffi- um processo de revisão dessa limitação.. o pfojeto adota, coCrente

dezesseis milhões e meio, em 2003.

com o principio de reciprocidade, dispositivo semelhante, com limite

flexível ~vigência transitória.

Essas projcções de crescimento nos serviços regulamentados
pelo presente projeto de lei apontam para mna necessidade de aparte de

Uma segunda etapa. a ser implementada atê o final deste ano,
envolverá as demais fuiciativas que permitirão a reesttuturação de todo o
setor de telecomunicações. incluindo serviços não

previstos no presente

capitais da ordem de RS 75 bilhões, até 2003_

paiticipaçOO do capilal
inv~mentos

projeto, oferecidos, hoje, exclusivamente pelo Sistema Telebrás.

Como~- ~onamos,.

o

setor público,.não dispõe desses ~ e faz-se ru:eess:ário contar com a

privad., nacional eestrnngeiro. Estima... qUe

os

privados no setor de telec;o~cações poderão criar da

Clrdem de 30 nnl novos empregos atê o ano 2003,_ sendo que 13.500 até
A escotha dos setores de telefonia celular, serviços de satélites

!999.

e d:, connmicação de dados, para integrarem esta primeira etapa na refOrma
das tele«~mwticações no Brasil, não se dá por acaso. Trata-se dC setorcs

-das emendas

que apresentam inequívoca capacidade de atrair enOJme volume de novos

Fomm apresentadas a este projeto de lei,. em sua tramitação

investimentos. Investimentos de que"-o Pais necessita prcmentelneDtC,. f)órquC

per.mte as Comissões de Constituição. Justiça e Cidadania e de Assuntos

representam o atendimento de uma e:ctraordinãria demanda reprimida. que o

Económicos. dezesseis cmcnd:!s. as quais relatamos. nos seguintes tennos:

Brasil não pode satisfaz::r por não disPor dos vultosos recursos Decessârios.
O sistema está cOOgestiOnado. não consegue respor:~der às crescentes
demandas da sociedade por esses serviços., seja em- quantidade. qualidade
EMENDAN°l

ou diversidade, e se encontra defasad~ em rei~- às tend~cias
tecnológicas mundiais. Para se ter uma iCéia, estima-se qrie

eXista

uma .

dema11da reprimida de mais de cinco milhões de tenninais de telefonia

A Emenda de n" I. de autoria do nobre Senador Hugo
Napoleão, propõe a supressão do art. 4° do projeto, que diz "' Poder

môvel celular. Enquanto isso. apenas wn qui!lro ~.re$i~cias brãsiiCiras ~

l!.:rl!nilil'O

aproximadamente a metade dos estabelecimentos comerciais possuem

p(mli~.~J"ie.f

terminais teletõnicos; nn ãrea rurnl. mais de 90% !!os estabelecimentos não

Príhlit:u-R.cstrilo nultlrgadm anll!riormenle à

têm

mil

aeesso

a telefonia. Há. no País, menos de dois telefones públicos por

habitante~

~:·rm~fiçõ,·.<;

tron.~formar,·i

do

em cnm.:e.•>.srJe.t de Serviço Móvel Celular as

&rviço

de

RodJocomunicaçilo

Móvel

vig~cif:!

Terrestre

desta lei. em

similare.,· m: dM dt!mai.<; contratos d_e c0!1Cex.w1o de Serviço _

Aft)re/ Celular. rl!spáiadt>.<; o,ç re.~pt!Ciivm; pra:os remanescentes."

índice muito abaixo dos padrões mundiais.

É urgente que sejam criados apelos sérios e condições --

Argumenta

o

ilustre coJe,sa

que

tal _ dispositivo

seria

estrãngehos. r:la

inconstitucional. face ao que dispõe o art. 175 da Carta Magna e injuridico,

exp<:~nsào e na mo:demização dos serviços de telecomunicações. Às

-pois -1-Tansfonnã permis..o;ões em conceSsões, ou seja, ato administrativo

adequadas: ã participação de capitais privados. nacionais e

condições de alto represamento da demanda. e.xistente atualmente no

pr~cãrio

mercado brasileiro, ã qual já nos referimos, agrega-se a grande viabilidade

e niio sujeito ã revogação unilaterol pelo poder concedente.

em contrato administrath·o bilaternl e comutativo, sem precariedade

econõmico-financeira na exploração dos serviços, objetos desta lei. em
todos os paises do. mundo. O Brasil ê um dos cinco maiores :tTter6dos de
telecomunic:Jçóes no mundo e ocup:! uma invejâvel posição--geoeconõmica
estratégica~

Embora consideremos s;wdável a preocupação do ilustre colega
com a

e:oo;igência do proce.c;so licitatôrio. de resto. elemento essencial para a

a perspectiva de estabilização da economia garante um estúnulo

moralidade da administração pUblica, parece--nos que a critica a ser feita a

sem precedentes à canali:>:ação de recursos privados para investimentos no

este dispositivo talvez seja mais oportuna pelÕ uso impr'óprio das

set~r.

que deve ser aproveitada.

Há~

nesse momento. grande interesse de

in\'estidores pri\'ados, brasileiros e estrangeiros. na exploração desses
. serviços. consubstanciado na constituição de vários consOrcias, que

expressões. Acreditamos que, quando o Estado cria ente paraestatal com o

fim _especifico de proporcionar ã Socíe<filde _determinado serviço
concede-lhe, -no mesmo ato

le~:->islativo,

~~lico,

a outorga deste serviço.
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Concretamente, a lei que criou a TELEBRÁS concedeu-lhe, ou. melhor dito,

subsidiarias (art. 37. XIX e XX}, ·e Sujeítam-se- ã.O ii"giine- prôprio das

outorgou-lhe a atnbuiÇão de prestar os serviços públicos pertinentes. Neste

empres:!S privad3s, inclusive quanto ãs obrigações trabalhistas e tnbutàrias,.

caso. não hâ que se falar em concessão ou permissão, pois estas são dWis

e não poderão gozar de privnégios fiscais não extensivos às do setor

modilidades da delegação de serviços públicos a particulares. No caso, não

privado. Re,·()rJ,•mos que e.-..ws e.r.igBncia não .w! aplicam às empresas

de-.-emos confi.mdir os entes públicos -dedicadQs à exploração de atividade

pzíh/icas, .wx:iedatfr:s de et.·onomia mista e qulra<; entidades ~tt:!!als.. e

econõmica com aqueles voltados à prestação de serviços públicos.

parf!l.!.\"lataf.ç que e:cplnrem .~erviço.~ púhlk·o.'>. H(g:rifo nosso}.·

Somos,. portanto, pela rejeição da Emenda n~ I.

Somos, portanto, pela rejeição da Emenda n~ 2.

EMENDAN°2

EMENDAN"3

A Emenda de n" 2, também de autoria do ilustre Senador Hugo
N3p0!eão, propõe a supressão dos arts. S" e 6" do projeto. Volta-se,. na

3

Também de autoria do ilustre Líder do PFL. esta emenda
p~

a supressão do pa~fo único do art. 11, o qual concede ao Poder

TELEBRÁS a constituir,

E:..:ecutivo poderes para, nos três anos seguintes à publicação da lei,. adotar

"diretomi!J!f': ou através de sua.ç entidodf!s controladas. empresas

limites _na composição do capital daS empresas concessionáriaS dos serviços

verdade, contra o art. 5" que autoriza

,\"lrh.~idiárias Óu assoc:iodm; para aS.Wmir a exploroçlio do Serviço Móvel

.

.

Celular". O art. 6", Ql.!C autoriza a futura privatização dessas

~

ficaria com a SIIJ?ressãO do art. 5°, prejUdícado.

p~blicos

de telecomunicações. de forma a ~ que, pelo meoos 51%

(cinqüenta e wn por cento) do capital votante pertença, direta ou
incfiretuncnte. a brasileiros.

Segundo aq,.rumenta. o Seuador Hugo Napoleão, na justificação

Alega-se, quanto a este dispoSitiVO, põssivel violação dos

desta emenda. o mencionado dispositivo seria incOilstituCionai, fuce ao que

principias constitucionais pertinentes à ordem econômíC:ã, eSpecialmente

detemúna o art. 37 da Constituição, que trata dos princípiOs da

·face à recente aprovação da emenda constitucional n"' 6. que revo-gOu o

art:

administração públi~ em seu inciso XX, verbis: "depende de autori::açdo

171 da C~tuição Federal. o qual estabelecia priVilégios para a empresa

/egi.<Jativa. cm. cada caso. a criaçao de subsidiárias das entidades

brasileira d~ capital nacional.

mencio!fada.~ no

suprimido, a matéria, portanto, foi desconsritucion_alizada. Dai não se P!)de

inciso anterior, assim como a participação de qualquer

enq!..o;~.nto que o

áit.

Ora.

o dispositivo constituCional foi

173, no titulo relativo à

inferir que o t~to constitucional estabeleça wn impedimento absoluto para

"Ordem Econômica", assim dispõe: "Re.<;.<ia/Vo(ios os CasOS previstos nesta

que o Estado adote as politicas conierciais mais qonsentãneas com os

( ·rmstiluiçlln. a e:rplnração d1reta da ormdade econiimica só será

interesses nacionais, em cáda momento bistóricoA Afinal,.· seguem sendo

dda.<t em empresa pm·aáa;

"?

pe~ilida quando m!r.:r:s.~ária
~IC\•unte interesse

aos imperativos da .tegtmmça nacional ou o

t.:oleth•o, clJnfiJrme dt:finidos em lei".

p~cipios da Ordem Econômica a soberania nacional, a função social da

propriedade, a defesa do consumidor (eventualmente agredido por um

Andou bem a Constituição Federal. a nosso jufzo, ao

monopólio pUblico ou j,nvado) e outros os quais devem ser interpretados em

estabelecer claros limites à e:r:p/orar;:ao direto do atividade económica pelo

conjunto, hamtoniosamente, para não desvirtuar- o sentido teleológico de

H~tadu.

nossa Lei MaJor:

Afinal, estamos aqui falando da ampla área de atividades que são

tipicas e próprias da li'\.Te iniciativa, reservadas, evidentemente~ ao
cmprcend~

privado. Neste espaço,. o Estado somente deve :iniiScuir-se

excepcionalmente, nas bipôteses constitucionais

e- Valendo-se

Registr~-se.

a

a~otar

por oportuno. que ·o Brasil não será o priineiro pais

tais restrições. Sào inconráveis os exemplos de restrições desta

sempre, em

natureza,que podem ser encontrados na legislação de países das mais

cada. circunstancia., de lei especifica - para a criaÇão -da empresa ou outro

diferintes regiões do mundo, mUitas delas mais rigorosas e restritivas do que

ente estat:ll- ou de autorização legislativa,. em cada caso- para a criação_de

esta que ora se propõe. e nem por isso tais politicas podem ser acusadas de

subsidlãria.

xenofobia.
Aqui, entretanto, est:lrnos discutindo a prestação de serviços

Somos, portanto. pela rejeição da Emenda n;; 3.

públicos. que são prôprios dO- Estado, embora ~ ser delegados a
particulares - via concessão, permissão ou autorização - sempre que for do
interesse da Administração~ pãia a nielhOria di qualidade dos Serviços e
par:l

EMENDA N° 4 (DE REDAÇÃO)

permmr•.que o Estado concentre-se em suas atribuições essenci:iis.
Não é outro o entendimento da melhor doutrina: José Aforiso da

Silva. em seu "Curso de Direito Constitucional Positivo"~ Ed. Malbeir~ 12° ·
edição.l996. ãSsUn leciona

H

As

empresas e entidades que explorem

ativid.1de econômica terno de ser criadaS poi lei

específiCa, "aSSím

como

depende de autorização legislativa. em cada caso. a criação de suas

O Senador Hugo Napoleão sugere a substituição da palavra
"interconectibilidade" por Rimerconectividade". A sugestão é oportuna e
merece a<:olhida pois, segúndo apurado, há consenso· na área técnica quanto

á- propriedade da expfes:;flo sugerida. NOssO· pafecer~e Pelo acatamento desta
emenda.-
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Banda B. Como o modelo a ser adotad?, nas concorrências públicas que
deverão outorgar as concessões para a _exploração da Banda B, é o de

O Senador Freitas -Neto apresenta a emenda. n" S, que modifica
o parãgrafo 1" do art. 2", estendendo a definição de Serviço Móvel Celular a
termin::tis fixos,' e acrescenta panigrafo ao art.-O 3".. -deteÕninandO

que as

entidades exploradoras do Serviço Móvel Celular deverão colocar 3% dos
acessos instalados como Telefones de Uso Público.

dividir o território nacional em macro-reg:iões, cujo número deverá situar-se

_em tomo de mna

dez~

c_om urna_ _úni~ empresa _explorando a Banda B.

por região, para atender a imperativos de eScala- eConômlca e de otimizãção

do processo de gestão das empresas, toma-se necessário fimdir as atuais
empresas operadoras estJdu:1is em mn número compativel com o modelo
aclotado ~- a B:mda B. Não teria sentido estabelecer uma competição

Cbmpartilhamos da preocupação expressa pelo nobre Senador
em sua emenda, que visa a garantir o acesso ao atendimento telefõnico da
população que se encontra em án.""aS desprovidas de atendimento pela rede

entre wna única empresa privada, operando na Banda B em determinada
região, <:am \'árias

empres:lS

est:1duais, operando, na Banda A, nos estados

que in~egram a_ referida região._

com-encional, seja por motivos econômicos, seja por dificuldades técnicas.
O advento da tecnologia

celul::~r

deverá permitir a instalação, nessas

áreas.

es..•:es1cialmente rurais, de terminais fixos, de atendimento coletivo, a custos

A fónnula adorada no projeto de lei tem,. ainda,. o mêrito de não
determinar, a pri()ri, o número dt; empresas subsidiárias ou associãdas que
deverão ser criadas.

viáveis, concrctizarido um dos principies básicos dos serviços pUblicos de
telecomunicações, a· de Universalidade e democratização do acesso aos
serviços..

Por essas razões, somos pela rejeição da emenda n° 6,
apresentada pelo Senador Freitas Neto.

Entretanto, o presente projeto de lei, proposto pelo Poder
Executivo, ni!o trata da telefonia fixa. ·o redesenho dos serviços de telefonia

EMENDAN'7

fixa, seja do ripo convencional, seja do ripo celular, será objeto da segunda

ct:ap:r. do Progr.nna ck Refonna Estruturai do Setor de Telecomunicações,. do
Mini:.1ério das Comtti'licações, que será, seguodo previsões do Exmo. Sr.
Ministro das ComWJicaçlies, submetido ao Congresso Nã"Cionãt até seteni&I-o próximo, na fonnã de um projeto de lei gerai das TelecOIJUlJ:Ücações, que
substituirá o atual Côdi!,'O Brasileiro de Telecomunicações. Não se pode
tratar de telefonia fh:a celular separndamente da telefonia fixa convencional.

Observemos.

por e:"Cemplo, a questão do modelo tarifârio: as tarifas

aplicadas a ambos os serviços deverão

$CI'

necessariamente estabelecidas

por critl!rios·~omuns. visto que ao usu:ârio de um terminal fixo

não interessa

quàl tecnoloh>ia estã .sendo utilizada para interconectá-Io à rede públi'ca de
telecomunicações.
Por essas razõe"'_., somos pela rejeiç!o da emenda no 5,
3present:1da. pelo Senador Freitas Neto.

~

autoria do ilustre Senador Freitas Neta, esta emenda

acrescenta. panigrafo ao art. 11, detenninando que "no caso de exploração
de Serviço Móvel Celular jâ realizada pela TELEBRÁS S.A. Por meiO de
suas associadas, as concessões somente poderão ser outorgadas a empresas
que tenham sede e administração localizadas no territôrio da respectiva
unidade da Federação,"
A intenção do nobre colega é impedir QUe as atuais _"teles" de
cada WJidade da federação sejam fusionadas, originando empresas regionàiS.
Par.~

viabilizã-la. recorre

~

esta emenda_._ cujo conteúdo nos parece

equivocado, pois estabelece privilégio a empresa em razão de sua origem.
do Jocal de seu estabelecimento. A este proce$SO de fusão das empresas, por
Outra

parte, não ]XJde ser iilquinada a pecha de inconstitucionalidade, por

of~sa

ao pri_ncíJ?iO fe<:!_erativo, uma vez gue, alcançado o propósito de

- fOrtalecer _o sistema brnsileiro de telecorilunicações. os benefiCíoS- dele
resultantes. alcançarão todas as unidades federativas, indistintamente.

EMENDA!'<•6

Somos, portanto. pela rejeição da Emenda n° 7.

O Senador Freitas Neto apresenta, ainda, a emenda n° 6, que
altera o art. 5°, detenninando ser a TELEBRÁS autorizada a constituir

EMENDAN"8

empresas snbsidiárins ou 3$-SOCÍadas a 11Í1'd e.'>Jo,hral, para a exploração do
Ser:riço Móvel Ce!Uiarn~ ârea~ t:e.c>pe':_rivas.

Pelas mesmaS razões-apreSentaaãS

O p-rojeto de lei, em seu artigo SO, estabelece que a TEl.ESRÁS

Para a rejeíção da Emenda

n° 5, somos pela rejeição da emenda n° 8, do nobre Senador Antônio Carlos

dever.i constiruir,- diretamente ou atnwes de suas sociedades controladas,

Val:ldares. que acrescenta. novo artigo ao Projeto de Lei da Câmara p0 32,

a· ~!oração do Serviço

dispondo sobre a exploração do serviço colnunitáiio de telecomUnicações.

empresas subsidiárias ou associadlJ.~, para assumir

Móvel Celular. o artigo deixa em aberto o âmbito ele :ifuação seogrâfica das

Trata-se de_ wna modalidade de serVIço de radiodifusã<i sonora.

empresas a serem criadas. E o faz inteT-tciorialmente, pela seguinte razão:

abranh>ida pelo presciite prOjetO_ de lei, --que-Serâ objeto de discussão nesta

não

ã

essas empresas de\•erão atuar. na Banda A, em regime de competição com

Casa por ocasião da elaboração da nova lei geral das Telecomtmkações,

as empre~s pri\'i&ls. futuraS concessionâriaS-dO SerVIÇo MOv"eJ Ceillfar, nã"

ser ~ubmelida. proxiinamente. pe-lo POdeiEXecutivo· aO Cônit"esso Nacional.
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Conforme consta do _Programa de Refonna Estrutural do Setor de
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Busca o dispositivo, portanto, unifonnizar os contratos

Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, essa lei deverâ

anteriores ã vigência desta lei com os futw-os contratos de concessão de

estabelecer nova regulamentação paro os serviços de radiodifusão sonora.

Serviço Móvel Celular, estabelecendo condições similares para a exploração

do serviço, tais como, entre outras:
- igualdade no objeto social das empresas concorrentes~
EMENDAN"9

- contratos de concessão em termos mais equàn:imes;
- possibilidade de cobrança __do valor da outorga das empresas

Propõe o nobre Senador JoSé Ignâcio Ferreira, nesta emenda.
diversas 3lternções ao projeto, quais sejam. que se dê nova redação ao seu

subsidiárias proporcionalmente ao restante dos prazos de concessão, nos
termos dos novos contratos de concessão.
Entendemos,

art. 1°, e que se suprimam os arts. 2° e'? e o parágrafo útiicõ do art. tO.

portanto,

ser

pertinente

o

principio

da

Estamos. de acordo com o nobre Senador Quanto â necessidade de dar nova

transformação das permissões em concessões; pelo que rejeitamos a

redação aos art. 1'" e 2'". De fato~ o texto do substitutivo da Câmara dos

presente Emenda n" 10.

Deputados não nos parece o melhor, especialmente quanto às exigências de

EMENDAN"Il

técnica legislativa. Por essas razões, apresentamos a Emenda de Relator n'"

OI. que.

d~

otii:raS alterações.. restringe as disposições referentes à
Também de autoria do nobre

orianização dos sttviços de telecomunicações aos serviços mencioitados

Setl_~dor José Ign<k:io Ferreira,

esta emenda propõe a supressão dos arts. SO e 6'" do proejto, tal qual propõe,

por este projeto. ·
TiVemos. entretanto, por conveniente Inanter- ã -definição- do

em outra emenda. o ilustre Senador Hugo Napoleão. As razões que a

Serviço de VaJor Adicionado no par.igrafo único do art. 1O, uma vez que o

motivam _são, entretanto, cliversas e, em boa medida. opostas :à justificação

art. 1° trata das definições de serviços de telecomtmicações, e o_ Serviço de

da iniciativa do Lider do PFL.

Valor Adicionado, tll como reconhece o próprio autor da

Enquanto o colega representante do Piauí via nesses

emenda. não ê

serviço de teleçomunicações.

dispositiw.;: J?-rivilegios para as empresas estatais, o oolega representante do

Quanto ao art. 7°, este não trata da definição de Serviço

ESJ)irito Santo vê prejuízo para tais empfesas, pois o projeto -detemiina a

Limitado, mas de Outras qiiestôe"S-" institucfonals relativas a esse serviço,

fonnação de subsidiârias d<ls empresas públicas mas não o faz quando se

razão pela qual não vemos como pertinente .a sua supressão.

trata de empresa privada que explora os serviços de telecotnl.lllicaçi5es,

Temos, assim, esta emenda como aprovada, parcialmente, nos
termos da Emenda de Relator n" 01.

como ocorre no caso mencionado na jusrificaçã~ da emenda, da CTBC,

Companhia de Telecomtmicações do Brasil Central.

Vejamos o que diz,. a respeito, a Constituição Federa!, no art.
174, do Capítuio I, "'[)os Princípios Gerais da Atividade Econõmica'", do
Título VTI, ~Ordem Econõmica e Financeira",- V?~bis:

EMENDA N" lO
"Arr. !7:./. lom" -agi:ntl! normafil'O e regulador da atividade

A Emenda n° lO, de autoria do ilustre Senador Jose !gnâcio
Ferreira, pretende suprimir o art, 4'" do projeto. iit.Vocando o argumento de

que "a prestação do Sen.iço (PUblico) Môv_el Celular é, de fato e de direito.
inerente à concessão anterionnente outorgada para a prestação de serviços

l!f..'O~lômica. o

F.stado e.r.ercení. na .for'!!:'! da_le~._qs_.fonr,iíes defr:;sali=ação.

mcel1/ii'O r: planejamrnw, .~l!ndo e.~te determinontf! para o setor público e
indicar)m para o seror prh-ado ··-

públicos teleffinicos-, não havendo sentido em "acrescentar :à concessão
existente O direito {também já existente) de utilizar wna nova tecnologia...
Tal disposição aplicar-se-ta. neste_ projeto~ por analogia

N.a verdade, o referido artigo não pode ser analisado fora do
contexto maior das finalidades básicas do projeto. quals sejam, a justa

Reit~s~._uma outr<1

competição e a absorção de recursos privados. Observe-se que a

aberto,. nos tennos legais. à iniciativa privada.

vez, que estamos tratando de um serviç-o ptiblic:o que é

transformação das atuais permissões do Serviço de Radio_com~cação

Nesta mesma -perspectiva, não poderia esta lei. sob pena de

Môvei T~ PUblico-Restrito em concessões do Serviço Môvel Celular

ferir a Constitu;ção em ~ dispositivos pertinentes ã livre iniciativa e à

objetiva preparar as atuaís concCssionárias de serviço público de-__ garanÔa

dã. piõpried:ide pri,-aáa: obrigar -empresãrio a

dividir sua empresa.

telecomunicações para a constituição de empresas subsidiárias ou

estando tal cidadão exercendo sua atividade empresarial dentro do que

associadas independentes das detentoras das redes fixas e da o·ttorga para a

definido em nosso orden::unento juridic_o-çonsritucional.

explomção dos demais sen.iços, confonne estabelecido no art. SO do projeto.

SQmos:, assim. pela rejeição da emenda de n" 11.
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base comercial~ encontra-se o Serviço MóVel Celular.
Por conseguinte. as preocupações expressas pelo nobre

O ilusm; Senador José Ignãcio Ferreira apreSenta a Emerida n°
12, que di nova redação ao parágrafo único do art. 11 do projeto de lei,.

Senador.· nessa emenda. e com as quais nos identificamos, jã são objeto de
nonnajwidica em Vigor.

in:.iiluiildo o princípio da reciprocidade na particiPaÇão de capital

estr.:mt:.oeiro nas empresas concessionárias dos serviÇOs objetos âã lei.
A instituiçãC) desse principio. em substituiÇão á limitação de

Por essa

~·

somos pela rejeição da emenda n"' 13,

apresentada Pelo Senador José Ig:nácio Ferreira.

49%, dnr:mte três anos, nos casos de interesse nacional,. conforme detemúna
EMENDA N" 14

o art. 11, il}troduziria sêrios problemas práticos no controle do processo
licitatório, porquanto implica mn conhecimento detalhado da legislação

existente nos países de
que

viesse

a

ori~-em-dos

capitaís constiiuintes·ae ·r~ eoipresa

b~bilitar-se à concorrência pUblica no setor de

tele;omunic:ações. Ademais, no atual ambiente econômiC? intensam~e

Também de autoria do nobre Senador JosC Ignácio
esta emenda

Parlamentar

~

a supressão do art. 13

tfu

projeto.

F~

Assi~

o

pontos de constitucionalidade controversa na ~ deste

artigo.

globaJiz:ldo, a detenninação da origem das diferentes parcelas do capital de

Embora possa se considerar a presente emenda tecnicamente

uma empresa pode revelar-se tarefa extremamente complexa. implicando

~eflte. convém atentar para as razões ~ levaram ã inclusão deste

considecivel trabalho

'::~dministrarivó

que

retardaria- e Onernria os

dispositi~o no texto aprowic:io pela-ç~ dos DePutados.

procedimentos liciratôrios. Por fim, restaria li itecessidade de se estabelecer

Em verdade, o projeto de lei em exame não pretende prouder à

critérios para se det~inar qua11egislaçâo estr.mgeira aplicar, no caso de o

inteira regulamentação do art. 21. inciso XI, letra "a". da Constituiçãõ

capital de uma empresa que pretenda habilitar-se à licitação apresentar

Federal,. com a nova redaçAo dada pela Emenda Constituci6Ral no 8, de 15

composição de origem ..-ariada, ou no caso de consórcios.

de agosto de 1995. DiSpõe,-isto sim. sobre serviços especificas e prementes

Quanto ao argumento apresentado pelo ilustre colega,. de que o
prazo de três anos, previsto no projeto para a aplicabilidade do limite de

de regulamentação, para que se tomem efetivos os principias-

aa

flexibilização na exploração doS serviços de telecomwricações. É fato

49% à participaçãO- do capital estrangeiro nas empresas concessíonârias dos

notório que a ausência de segurança jurídica vem dificultando a abertura

serv:iços·de telecomunicações. não produziria nenhum efeito cm coocessões

para

com dur.lção minima de quinze anos. destacamos que, nos três anos que se

de telecomwricações.

a expÍoração em base comercial, pela inicial:iva --pmiãôa, dos servi~

seguii'"CT11 ã aproV3ção do presente projeto de lei, todo o processo licitatôrio..

ConqUanto não constituísse mais do que a primeira etapa do

para os sen.iços objetos desta. lei, deverá ter sido encerrado. e que. por

processo de regulamentação dos serviços de_ telecomllllicação, o projeto

COI154>t1inte;,. as limitações--ã paitíc:ip.içãO --Societana estrarigelii. -riela

original do Executivo foi objeto de questionamentos acerca de sua

empreSas às

constitucionalidade,. do ponto de vista material. exatamente por não dispor,

estàbetecidas,. terão sido observ.1das para a qualificaÇão- das

licitações re:úizndas.
Por essas razões, somos pela rejeição da emenda n"' 12,
apresentada pelo Senador Josê Igmicio Ferreira.

ex~,

sobre a ..organização dos serviços. a criação de um órgão

regltlador e outros aspectos institucionais... nos tennos do inciso XI. do art.
21. da Cma Magna .
Outrn não foi, portanto. a preocupação da Câmara dos

EMENDA N•t3

Deputados ao incluir, por emenda, a criação do ôrgão regulador ao texto
original: a de diiifnir düvidas quanto à constitucionalidade de uma lei que

É, ainda, do ilustre Senador Josê Tgnãcio Ferreira a Emenda d_e

não atendesse aos preceitos da E:men® Constitucional D0 8/95.

n"' 13, 'l'JC' acrescenta parát-rrafo ao :1!1. 12 do projeto de lei, estabelecendo o

Com respeito à ''"organiza~ dos serviÇos e a outros aspectos

limi~ .de duas áreas de concessão para a participação de uma concessionária

instíttLCionais... o texto proposto, ao não revogar a normatização vigente para.

no ~ercado de Serviço- Móyel Celular.

os seniços

O Decreto n° 1.719/95 que reJ:,rulamenta

aq?i

não incluídos. acolhe a legislação de _telecomunicações

a outorga de . viJ:,~te.~do,assim,adetenninaçãoconstitu~onal.

concessão ou pennissão paro exploração de serviço de telecomuriicações eni
base comercial, editado pelo Presidente da República em 28 de novembro
último, prevê. em seu art. 17_,_ capur e parágrafo primeiro, a definição, Pelo
Poder PUblico. do número de concessões ou pemrissões que poderão ser
outorgadas a cada concessionãria ou j)ermissionãria, em função de critérios
téc:nico-econômicos:- de estímulo à competição e_ de diversidade das

empresas e:-::ploradoras dos ser\liços. Dentre os serviços conSiderados de

Dessa maneira. a presente Emenda no 14 não merece acolhida
desta Relataria em vista da razões acima exaradas.
EMENDA N" 15
O ilustre Senador Josê lgnâcio Ferreira apresenta a Emenda

D0

1S. que modifiCã ci par.igrafo único _do art. 14- do projeto ãe- lei,
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especificando as competência's ·do 'órgão ~ador que seriam' ~!Vidas

EMENDA DE RELATOR

através da aplicação dos reeursos auferidÇ>S pela cobrança do direito de
dos

exploração

serviços

de

telecomunicações

e

pelo

uso

de

radiofreqUências,

A especificação de competências atribuídas ao órgão regulador,

Buscando o aperf_eiÇC?311lento do projeto, especialmente_ Com
relação à técnica legislativa, submetemos à apreciação dos nobres colegas a
se~rttinte

emenda:

antes de sua efeti\'a instituição, por lei que Ule defina as atnôliições.

composição. estrutura. vinculação institucional:. fonte de
parece-nos ~ropriacb e invade dísposições a

geia! das

recursos.

Emenda n° 1-CCJ/CAE

etc.,

serem estabelecidas na lei

Dê-se aos artigos 1o e 2° a seguinte redação;

Telecomunicações, a ser submetida pelo Poder Executivo ao

Congresso Nacional.

Art. 1°. A organização dos serviços de telecomunicações, a

Por essas raz~ somos pela rejeição da emenda

0

D

15,

exploração de Serviço Móvel Celular~ de Serviço Limjtado e de Serviço de
TranSpo~

apreseÍitlda. pelo Senador José Tgnácio Ferreira.

de Sinais de TelecomUiiicações

por· Satélite, bem cop1o a -

utliização da rede pUblica de telecomunicações para a prestação de S~ço
d~ Valor Adicionado, regulam-se por esta lei, relativamente aos serviços que

EMENDA N" 16

menciona;. respêitado o ~ disciplina a legislaÇ;ão em vigor, em especial a
O i1ustre Senador José Jgnácio Ferreira apresenta a Emenda de
no 16, que acrescenta artigo ao PLC

0

D

32/96, determinando _sejam

destinados 2% (dois ~ cento) das receitas mensais, auferidas pelas
empres;lS

concessionárias

e

J)ennissionârias

dos

serviços

Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962,.-pelas~s

0

8.987, de 13 ele

fevereiro de 1995. e 9.074, ele 7 de julho de 1995, e,. no que for compatível,
pela legislação de telecom~cações. em vigor.

de

tele:omtmicações, a um Fundo de Desenvolvimento Tecnológico de

Telecomunicações,. a ser institufdo nos tennos da lei a que se refere o

D

art.'

Art. 2° Sujeitam-se à discipliDa desta lei os serviços de

telecomunicações elencados no art. 1",observadas as seguintes definições:

2l. XI, da Constituição Federal.
JUSTIFICAÇÃO

Argumenta o nobre colega qu~ esse Fundo constituiria Wn
estimulo ao desenvolvimento tecnológico do Pais e representaria um

Não se compadece, a n_osso juízo, com a melhor té~ca

mecanismo que daria continuidade ao apoio, n~s mesmos níveis, ora

legislativa. a existência. mnna tei, de dois artigos introdutórios, a esclarecer

oferecido parn a manutenção das atividades de pesqulsa do CPqD

~

Centro

de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebcis ~em Campinas.

o àmbit'o materio:l da nonna juridica. Os

Câmara dos Depurados Propõem-se

A iniciativa. conquanto meritória,. encontrará condições mais

matcri<ll.~-a -fazer as

ã

artigoS 1o e

d~

zo

d!' projeto da

o-mencioOado âmbito

m?issões perlinentes.--conslderamos que a referência à

apropriadas para ser discutida,. nesta Casa, no âmbito do projeto de lei geral

aplicação subsidiáiia da Lei n° 4.117, de 1962, conhecida Como Código de

das Telecomunicações. a ser eitcaminbado, nos prôximos meses,. ao

Telecomunicações, deve preceder as demais,. em razão da identidade

Congresso Nacional,. pelo Poder Execm.vo, visto que se- encontra

temática. Por estas razõe:::. propomos :1 fusãO, no art. 1°, do art.

intimamente vinculada :i regulamentação de questões mais gerias,. tais como

pela Câmara dos D<\putlldos, sem alterar, entretanto, o conteúdo_ do que

a adoção de uma nova potirica tarifârfa,. a criação de taxas sobre os serviços

ambos dispõem. Em conseqüência, propomos acrescentar o caput do novo

de telecomuinicações, a instituição de fundos e a destinação do produto das

art. r, o qual se cinge à enunciação das definições jã constantes do projeto.

zo, incluido

arrecadações.. originãrias da prestação dos serviços pelas entidades
ouiorgadas.

III-VOTO

Acrescentamos que a eventual aprovação, em lei. de uma
contnbuição a ·titulo de estimulo ao desenvolvimento

tecnológi~

das

Configura.-se, portanto, o projeto _em exame, competente

telecomun:icações, posteriOnnente aó processO Iicitatório, em nada isentaria

instrumentO regulatõrio para - nortear o novo· perfil da ãrea. de

as empresas jâ habilitadas a explorarem os serviços de telecomunicações a
t1.'TC11l

a recolher a referida contnOuição.
Por essas razões. somos pela rejeição da emenda

0°

16.

apresentada pelo Senador José lgnâciO Ferreira.
Diante do exposto, votamos pela rejeição das Eme.n!k> n"s I, 2,
3.. 5! 6, 7, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15 e 16, pela aprovação parcial da Emenda
n" 9 e pela aprovação da Emenda n° 4, por tratar-se de modificação de
natureza redacional.

telecomtlnicações neste País, ao mesmo tempo em que revela evidente
~~inlonia

com as demandas da sociedade -c-ontemporânea.
EMENDA N" 2-CCJICAE-REDAÇÃO .
Ao parágrafo ünico do art 12.

Ol}de se I!: Mintercon~bi_lid~d~~:
LEIA-SE: Minterconectivldade...
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Pelo exposto. somos de Parecer favorável à aprovação do -

Projeto de Lei d:1 Câmara n° 32. de 1996.
Sala das Comissões,. erri -16.07.96
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 32, OE 1996

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS
PLC N° 32, DE 1996.
Sala das Comissões, em 15 de julho de 1996.
Presidente,

ASSINARAM O PARECER EM 16
SENHORES SENADORES:
GILBERTO MIRANDA: Presidente
OSMAR DIAS: Relator
ONOFRE QUINAN
JONAS PINHEIRO

NEY SUf\SSI.JNA
J_OEL OE HOLLANDA
FRANCEUNO PEREIRA
JOÃO ROCHA
LAURO CAMPOS (vencido)
CASJLDO MALDANER
BELLOPARGA
BE_NIVERAS
VAI.MIR CAMPELO
_
VU.S_ON KLEINÜBING

DE

JUlHO

DE

1996

OS
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EDUARDO SUPUCY (vencido)
MAURO MIRANDA
RAMEZlEBET
ADEMIR ANDRADE (vencido)
GERALDO MELO
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..o projeto conJtitvl, entpiQII/o niio fnr e#i1adD a lei a qui! $! ref~r~ 0
índso XI do tJTt. 21 da Coru1itllit,iio. passv fnndamt!/Jta/110 arenditrumro
à tkmanda por Sl!rviços d~ tdeamrumcaçlks, 110 mome11fo. jortememe
reprimida. ..• •·
_

FERNANDO BEZERRA

Constitui, como se pode ver.

lei

~

com previsão de vigência

temporáriA. ·de outra pane. ~ pois trata de scviços espccificos. certamente

selc:cionados ao sabor de interesses cconõmicos mais imediatos.

..

VOTO EM SEPARADO

Não se trata, convém esclarecer, de manifestação xenófoba c:xternporànea contra
o principio da abertura do sctor de teiecomunicaç6es à parrici_p~ç!o da iniciativ" privada.

Ao Projeto úe út da C'ámiira n" Ji: de !996 (lt''
1.187. 110 Casa .k Origem. de iniciati'IIO do
Pre5id~tme do &:p!ihlit"Q), qw: HJispõe ~vbre os
senriços de leleconmmcaç&s e sua organi:açlio,
sobT'I!.

o

Orgiio

reyu/odor

protviiMIJcias '",

e

dá

QUITas

-

O mandamento c:omtittJcional que pôs fim ã o:ploraçio desses serviços exclusivamente

pelas empresas sob controle estatal e uma realidade. esti em >Jisor, e nlo cabe:, cesse

momento, qualquer discus.sio filosófica ou ideológica sobre o tema. Cumpre-nos, no
e21tmto, a qualquer tempo, a defesa incondicional da regularidade constitt.lcional, o fiel
cumprimento de nossa Lei Maior.

Forn13lmentc. para apre\-ar o te:ao fil'lal da Emenda Constitucional rf S. de_ 1995.

l-RELATÓRIO
o

Em rumprimcnto ao rito legislativo, apó$ tramiuçio e aprovaçio na C.imara dos

Gongrcsso Nacional condicionou a regulamentaÇão .do _sctor àe telecomunicações a

edição de wna ~ impedindo.

c:tpressamemc. as facilidades da; especie medida

Deputados. chega para anilise conjunta das Comissões de Constituiçio, Justiça c

~afastando, também. a po~ilidadc de que a nommrização seja feita por meio

Cidadania. de Assuntos Econõmicol c de Infra·Estrutun. desta Casa. 0 Projeto de Lei da
Cimar.r. n• 32. de 1996 Úl• 1.2&7, 112 Casa de Origem. de inicialiv.t do Presidente da

de decretos ou portarias. Quamo ao conteúdo. CJci.giu. tamb,;m de maneira. manifesta. que

R.cpüblica),. que "dispõe sobre os serviços de telecomunicaç3cs c sua organização, sobre

reg11lador e outros aspectos ;,l$/itucumais ...

<~ norma dispusesse sobre ~a OFgrDri:açr5o dos :IeTVit,=: a criaçào tk um ôrgão

o ôtgio regulador e di outras providências'".
É evidente que o legislador pretendeu ensejar, por meio de lei, urn.a reforma
Submetido

ao Consresso Nacional por iniciativa do Exmo Senhor Prcsideme da

RepUblica, nos termos do an. 61, caput. da. Constitui~o Federal,

0

projeto recebeu

estnitutal e geral do

sctor de telecomunicações. de modo l' proceder á urgente revisão

do atual Código Brasileiro de Telccomunicaçi5es, que remonta i dêcada de 60. Desse

substitutivo do Rclator cb. materia na Comisslo de Ciência e Tecnologia. Comunicaçlo e

modo, n3o se pode admitir a cdiç!o dC: uma lei com cuiter provisório. que conforme

Informãricada Câmant dos Deputados. Deputado Aro! di: de Oliveira.

admitido pelo próprio governo, e pelos nobres Relatores das Comissões de Constituição.

- Justiça e Cicta.dzma; de Assuntos Econõrnicos.. cõnstitu~ apenas o primeiro-passa desse

Pretende a medida dar cumprimento aos principies cstabelccickls no inciso XI do

processo. Progressivamente. dizem, serão regu!amemados os demais serviços. Mais

confessou~ prõprio Mnistro dàs Comunícações nesta mesma sala. hâ dias.

art. 21 cb. Constituição Federal c:om a rcdaç!o dada pela Emenda Constitucional n• s, de

gmve ainda.

IS de agosto de 1995. que inclui entre as t:empctências da Unilo "t!rpiorar. óirctamt:nlt!

.mis. a presente medida~ o governo açodadamt:nte insiste em aprovar. seri absorvidi
por oum a ser proximamente envi.ub. ao C~ Naãonal. O projeto de- lei alardeado

ou medianre atrtori:m;iio. permil.'>ilo mr ,'ti11Cessiio,

ru· serviços di!

,lOS- tl!nnos da ki.

de$ .scn>iças. a t:riaçilo do ôrgiio

qrre disparâ SQóre a t?TgQJli::açdo

tdec0111unicaç&s,

l'l!glllador I! rmrm:r: a.~JNclO.o; mftltm:itmai.i ... -

como a salvação par.1 a ineficiência e dcfasa.scffi tecnológica

brasilciQs. sob o

argumentO da

daS tclec:omunicações

ncce:ssldõlde de atraçio de capitais pela via dos

invc:stimCruos din:tos, não especulativos. teri vida curta. perderi a validade. muito
Oi$ciplina o projeto de tei em o:.ame, no entanto. exclus!vamente a explor<Jçào do

provavelmente por já ter servido .aos ávidos intcz:csses ec:onõmicos no seror.

Serviço Mõvcl Celular. o Serviço Limit:ãdo. o Ser11iço de Tral!sporte de Sinais de
Telb:-omunicações por Sãt.i:lite.

bem

Como

a

utilizaç.1io _da rede ___ pública de

.

E forçoso admitir que ,. Câmarn doS Deputados. no substitutivo apresentado

110

.

telecomunicações para a prestação de Servíço de Valor Adicionado. debando para

projeto original encaminhado pelo governo.

lcgislaçlo posterior a re.I,'U!amcntaçllo dos demais serviços

_aqui apontado:;., de maneira. a

~tar

procurou sanar alsuns dos vicios materiais

aJ30iç<5es de inr:onstitueíonalidade_

Note·sc que

incluiu o art. 13, que aia o Orgõo re!(lllador, c com respeito ã orgr:vu=ação dos serviços
Por ocasi3o de sua aprcciaçáo nas Comissões.. foi concedido pedido de 'o!istas - e z
colctivo ao prcserue projeto. pelo que apresentamos o presente VOTO

EM

SEPARADO.

01117M

aspectos hr:uimcmnal$ entendeu aquela Casa que. ao nlo revogar •

norrnatizaçio vigente parn. os serviços não abrangidO$ pelo projeto de lei ora proposto, o
texto acolheria a. lc:gislaç!o de telecomunicações vigente, cumprindo. assim. a

É o Relatório

detemúnação constitucional.

11-VOTO

O en1endimento

daqu~a

Casa

t.~isladva.

de que o projeto de lei do governo

pecava pe_lo -~o ~_p!.!_~~ ~-~-~erminaçõ_~ 9o inciso XI do art. 21 da Cons_~:iwição
lmpõe-se. por primeiro, antes da análise do projeto em exame. referência .a.
pontos de t:Ontrov~ constirucionalidade na medida proposta.

EaprOpria Exposiçio de

Federal. provocou alteração Sl.Jbstancial no escopo do projeto ori3inal. ~~~-a.~o-;~
texto que chega a nossa consideraçlo.

Motivos do Sr. Ministro das: Comunicaço5es.. que acompanhou a Mensagem Presidencial
de encaminhamento da matéria .ao Cot~gresso Nacional, que define
que se pretende aprovar:

o (:al'itcr da

medida

Em que pese nossas ressalvas .ao projeto, sob o ponto de vista material. optamos
por apresentar um substitutivo ã proposta com vistas. nio só ::.

:;cu_ aperfeiçoamento,

de
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dos demais contratos de concess!o a serem finnados com o Poder _Executivo.

o Senado Federal de acusações de ter cedido is pressões e aberto mão de suas

respeitados os respectivos prazos remanescentes. O parigrafo iiriico estabelece que as

prerrogativas de Casa Legislativa revisora,

entidades detentoras de permissões. do Serviço de Radioeomuniea~ Móv'd Terrestre
Público-Restrito. e que se transformarem em concession:IDas do Serviço Móvel Çelular.

Dessa m:.ttJcira.

por dar nova redaçlo aos an. ] 0 e 2° do projeto de

nos termos do disposto no t:i,!plll, deverão constituir. no prazo m:iximo de _24 meses. a

modo melhor definir a abrangdlcia da proposta. Eoteodemos, além disso, que o ãmbito

contar da vigtneia desta lei, isoladam~te ou em as~ção. empresas independentes.

material da presente norma deveria restringir--se i ..organizaçio dos serviços de

que as sucederão na exploração desse serviço.

ini~os

telecomunicações qm: menciona". (Jpwnos. 'linda. por retirar qualquer mençlo ao

Serviço Limitado, de defini.çfo confusa e que nada acrescema â regu.lamentaç!o em

As determioa~es do coprll desse artigo foram questionadas. quanto i sua

vigor. Por essa razio, suprimimos, tambim, o zrt. 7" do projeto aprovado pela Cimara

legalidade ou materialid~e. em emendas de Senadores, por duas linhas de

dos Deputl!dos.

argumentação.

Decidimos.,

1995,

alem disso,

suprimir a remissio.à lei n° 9.074, de 07 de julho de

que estabelece normas pzn a outorga e prorr.ogações das concessões e

permissões de serviços públicos. Ocorre que esta não se aplica ao setor de

tciecomunicaç:ões", em virtude de veto presidencial ao seu an. t•,

m (malltido

pelo

Congr=). Tanto =im. qt~e o Poder Executivo baixou. em 29 de novembro de 1995, o

Decreto n• L719,

r~do

especilic.tmente a outorga de concessões e

permissões para expio~ de serviços de tel~municações em base comercial, d~

A primeira

an.

e a de que o dispositivo seria inconstitucional. diante do_que dispõe o

!75 da Constituição Federal. (verbis: "Incumbe ao poder pUblico, na forma da lei,

ditetamente

ou sob resifne de concessio ou pennissio. sempre através fk /icitaçiio, a
em
C. ato administrativo precário e uni!atcralmeme revogável. em conttato

prestaÇão de serviços públicos"), além de injuriclico. pois tranSforma permissões
COllCessões. isto

ad!iiinistr.uivo bilateral c comutativo, sem precariedade e não sujeito a revogação
tmilateral pelo poder concedente,

o.S: quais se inclui o Serv{ço Móvel Celular. A remissão li tei 9,074 ê, assil'!l. no minimo:
in6aa

Salvo melhor juizo. esta argumentação n!o se sustenta: o Estado, quando cria
ente paraestatal com o fim especifico de proporcionar à sociedade determinado serviço

Como inovações ao projelo, primelrameate acrescentamos o termo ~colerivo~ ao
término do inciso I do art. T, com o intuito de tomar possivd a aplicação da tecnologia
celular na implantação de telefones públicos por parte de empresas que vierem a rec®er
concessão para prestar serviço móvel: de telefonia celular, ampliando.

assim. as

público. concede-lhe. no mesmo ar:o legislativo, a outorga deste serhço. Concretamente,
a lei que criou a TELEBRÁS concedeu-lhe, ou. melhor dito, _outorgou-lhe a atribuiç!o

de prestar os serviços pilblicos peninemes. Neste caso. não hã que se falar em conc:essão
ou permissão. pois estas são duas modalidades da delegação de serviços pUb!icos a

possibilidades. de atendimemo das camadas mais earent'es. as que mais dependem desse

particulares. No

sc:viço.

de ruividade cconômica com aqueles voltados à prestação de serviços pUb!icos.

easo._n!o d,evemos eonfi.mdir os entes ptiblicos d~ieados a exploraçào

Em :;esundo lugar. incluimos no ãmbito de abrangtnçia. do projetO o SeMço

A segunda linha de argumentação ê- a de que a prestação do Serviço Móvel

Comunít:iriO de Telecomunicação. (art_ !4), definido cõino- a<JU:de que utiliu canais do

Celular ê, de futo e de direito. inerente ás co~sõ~ de_ que dispõem as atuais

serviço de radiodifusão sonQr.t. e de so_ns e imagens, especialmente desisna_dos para tal

operadoras. (pirhli= e pnvadas) do serviço ~dc;fõnico_convencional: os _co_ntraros em

fim. destinados a atender aos interesses da.s comunidades servidas. Temos como

vigor n!o apresentam dispositivo algum que limite as operadoras ao uso de detemtinada

necessidade imperiosa tal regulamentação, visto que este serviço vem sendo explorado

tecnologia para executarem.. na sua plenirude, os ~s públicos concedidos. Sustenta.

hi muitos anos de forma clandestina sem que qualquer dispositivo que lhes

aUlda. esta argumentação o fato de o Poder ExCC!1tivo rcconbocet' o Serviço MOve!

garanta

funcionamento legal_ Num País de dimensões continentais corno o nosso, justifica-se

Celular çomo um serviç_o pUblico (nesta próprill: lei). abandonando os aniticios

plenamente a exploração desse serviço, já que o mesmo iri propiciar is populações

anteriores. que o enquadra\·am na modalidade d!! SeNiço Püblic_o-Restrjto

locais o acesso à. informaçao. notada.lnente a cultural,

a_ard:gL~<~~_c~_C>f_y_~.Q9~_.

:=upre

com vistas ao aperfeiçoamento de nosso processo de dcmoaatizaç!o. Prevê a

ConstituiÇão Federal, em seu art.

s•

i."'lciso IX:

"l

mtl!lecruaL or.tisllca. ''il!ntfjic;_a e Je cçmunicaçjlo.

IJVI'e o e:r:pl'l!ssiJo Jb at/vidmie

indl!pelukfJtemenr~

de censura ou

licença". Em seu an. 215. determina. ainda.: "O Estqdo farantii-á ápleno

~xercicio

dos

Em resumo. tomaram.se inôcuas as permissões d~du anteriormente pa."a a
exploração do serviço PUblico-Restrito. e nio tem sentido acrescentar as concessões
existentes (para explorar serviços pUblicos de telefonia) o direito, tambêmjã e:GStente. de

_ e:ocp!oraç!o de uma nova tecnol0$la (mOve! celular)

direitos '~~lturats e o ot:lf::S.'iO ás jo11te:; da cultvro not:tOIJal. !! opotorit e i11cent1WJ!Õ o
vaiorl:açiio e o difusão das manifestaç&s cu!mrots'', A regulamentaçáo desses direitos

E nosso entendimemo

ê- que nos move a incluir o serviço comuni1ário dentre aqudes abran,$idos no projeto ora

inõcuas as disposiço3e$ do t,:apul do an.

que esta linha de argumentaçlo deveria ser acatad.l são
4~.

que deve ser suprimido

eme:.:ame.

J.i as disposiç~ estabelecidas tlO parágrafo li nico partem do pressuposto que o
Mais adiante, suprimimos o an. 4° do projeto de lei aprovado- oa Cãmãra d9s

processo de gestão econõm.ica e fi~ceira de uma concessionária de serviço m~~

Deputados, agregando as di.5posições de seu parigrafo Unico ao an. S" do te'ª-o· o que

celular difere. subS!antivamerne, daquele necessário para a prestação dos outros tipos de

resultou no novo art. 4" do projeto.

serviço de telecomunicações (nesse

caso. dos serviços de telefonia fixa tradicional). Uma

empresa que presta. simultaneamente, os serviços de telefonia fixa e o_ serviço móvel

O an. 4~ de~inava a tranSformação das permissões do Serviço de

celular. teria, assim, ~ vantagem econõmica_ e~ relaç!o -ás conce_ssion~~ que

Radiocomunicação Môvd Terrestre Público-Restrito. outorgadas anterionnente ii

inicl~ a exploração. ap=. do serviço móvel celular, beneficiando-se. por e:<emplo,

vigCncia desta ld, em _eQneeSSÕes de S~ço Móvel Celular. em condi~ões similares is

do fato de as ativídades de p!anejamc:nto,_~upervis!o e controle. rei~~~ a cada urna das
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modalidades de serviço, serem dcsctiVolvidas de fonna integrada. quando no seio de uma

Júp6teses constitucionais e valendo-se sempre, em cada circur:stancia. de lei especific-a -

mesma empresa. O dispositivo visa, portanto. a estabelecer condi;Qes mais equânimes

para a criaçio da empresa ou outro ente estatal - ou de autorização legislativa, em cada

nos termos dos contratos de concessão do serviço móvel celular.

caso- para a criação de subsidiâria

A nosso juizo, essa linha de argumentaÇão pode ser questionada. A possibilidade

Trata-se aqui, entretanto. da prestaçio de serviços püblicos, que são prôprios do

de uma empresa dctCT, freme a concorrentes. vantll~ econõmias ou financeiras,

Estado. embora possam ser delegados a particulares - via concess1o., permissão ou

aruam

oriundas do fãto de aruar, ta,;nbêm, em outroS mercados, nos quais. não
n~essariamente.

concorrentes. não implica.

suas

que devam ser adotadas regras restritivas

vis-i-vis desta. empresa. para garantir a eqüidadc do regime de competiçào. Pode-se

autorização - ~re que for do interesse da Administração, para a mclboria da
qualidade_ dos serv'.ços e para permitir que o Estado concentre-se em suas atribuições

essenciais.

perfeitamente contra-argumentar que essas regras. sim. ê que introduzem elementos de

artificialidade no processo de competição.

Coccluimo5. portanto, pela constitucionalidade_ do

an. s•

c, por extensão. do

parigrafo Ucico do an. 4".

Quamo ao seu aspecto legal as disposições deste parãgrafo foram questionadas

De outra pane. demos nova redaçio ao Par.igrafO u·nico do an. 11. introdu.tindo

por emendas de senadores. As argumentações apresentadas articulam-se com os
questionamentos levantados quanto i legalidade do_ art, 5'", ~- peJa qual as

o conceito

analisaremos a seguir.

capital de empresas concessionarias dos serviços objeto da !ci que se pretende aprovar.

da reciprocidade na panicipaçlio de capital estrangeiro na composição do

5° aw:orjz.a. a Tclcbris a constituir empresas subsidiárias ou associadas para

O dispositivo, conforme consta do projeto, estabelece que, por trCs anos. a panir

assumir a exploraçio do ServiçO Móvel Celulat. com a f.nalidad~ dç _dau\lmprimento ao

da publicação da lei. o Poder Executivo poderâ llinitat em are 49"/o a participaçio

disposto no :rt 4°, parágrafo único.

esrnngeira no capital vota:nte das emyresas concessionarias dos serviços mendc nados..

~o an.

Articulado com as disposições do artigo anterior, esse dispositivo-vis& a impedir
que as alUais concesslon!rias dos serviços de telefonia fixa (concretamente. as empresas
do Sistema Tclebrás}, detentoras das redes fixas e dO$ equipamentos de ~to
do

trifego

local,

telefõnico

icterurbano

e

ictemacional.

e

que

prestam.

complementarmente, o serviço móvel <::elula:r. venham a adotar comportamentos

Em nosso entendimento, as disposições adotadas pelo projeto aprovado na
Cimara representam um meio termo entre a proposta orisinâria do E:recutivo, que
detenninava.

o limite de ate 49% para a
as rewas

de liberalizar inteiramente

participação societiria estrangeira. e

exploração dos serviços de telcçomunicaçôes

anticompetitivos- frente a empresas concorrectes. na prestação desse ~. Por

ser dificultadas, :is demais ccmcessionãrias do serviço móvel celular,
as condiço5es de acessibilidade e interconectabilicbtde de seus serviços à rede fixa. ou

exemplo, poderiam

adotados, pelas a.tuais coneessioniriu., subsjdios ocultos oos preços do servíço móvel
celular por elas prestado, a partir de criterios eccmomicamentc injustos de rateio dos

<:UStOs dlretos e indiretos totais.

A qttestão e polêmica: envolve normas referentes

destacamos q_uc o subS'IitutiVo

esse- respeito,
ao projeio origüiál do Poder _ExecutivO. apresentado.

illicialmentc, diante da Comissão de Ciência e TcCnõ\o~ Informitica e Comunicações

da Câmara dos Deputados (projeto de lei n° 1.287-B), eliminava os limites à participação

priticas econõmiczs anticompetiüvas. e eventuais b:m-eir.ls artificiais que víessem •
expressamente coibidas pe!os ans, J", pani:gnfo Unico. e 12. pari.grafo único. do projeto
de lei.

Essa a a!tematiw que resgatamos. por entendermos que-evita. ao mesmo tempo,
os problemas ad.vindos de se especificar um tcto perc-enrual geral. atin_gi:tdo toda c

qualquer panicipação societâria estrat~geira em empresas brasileiras concessionárias dos
serviços mencionados. o que poderia ter

No qtJe tan,se aos aspectos legais.. o disposidvo foi questionado qu:mto a sua
constitucionalidade. tàec ao que determina. o an. 37 da Constituição. que tratll. dos
d.: ourori:ação

/eps/ati\'0.. r!m aula caso. a cnaçiio de ,çubsidtilrias das entidades mencio11adas no
iiJt't."t>

t.mt.:rmr. u.•istm

f.TIItlf>

u-par1!41p<rt,-r.'in

~1.: qua/qu~r

E.oonPmk;l;~,.-~siln

diSIJÕe,

wRI!.'>-"<ril·adr>.~ n.~ caso.,· p!'<'l'l.~m.~ uesra C'mt'itmm;iio. u explorw;~ir> tliff!ta .Ja ur~vJdwi~

t!l.'om;miCU .w;.~~trá p.!rmllldo qm.rmi() m!Cl!.'>.cirru U(JS rmpt!ra/IIY>S ria St,rmnr;ú nacimial
mt u ndt!l'tlllf<! mrttre.\.-re colem-n, cmifiJrme d.:ji11idns em

/.:i~.

o

efeito de limitar

o

apone de recuTX~s

pro\I'C!Üe:1tes do Exterior par2 o setor. e. tambêm. a necc55idade: d_e se adota,r fõ_rmula:>
transitórias, como a que se apresenta no projeto da Cârr.ara. em que não dci:-:a de causar
__cst~11heza a imposiç:io de um "limite d~ tres anos- para o exercicio de medidas
descino!das A preservar o interesse nacionaL

tida.\' em empre:w:r pnvada: ",

enquanto que o art. 173, _no_ titulo !:tlativo i "Ordem

de

adotar o ptincipío da teciprocidade. nos casos de interesse nacional

dificultar o acesso e a interconexão do serviço móvel celulzr ãs redes ftus são

~de;xmle

concessionárias do sctor

telecomunicações. mas autorizava. em seu art. 10, parâgrafo la, o Poder Executivo a
11

necessidade de se adotat esse dispositivo. Existe legislação especifica destinada a impedir

princípios da adminiS'Iração pUblica, em seu inciso XX. ll!rhi:f.;

às relações internacionais do

Pais. esfera cm que vige o principio da reciprocidade de traramento. A

do capital estrangeiro .nas empresas brasileiras

Na mesma linha. de nosso comentãrio anterior, parece-nos questionável

o objetivo

de panicipação de capitais estrangeiros na

CaracteriStica de ~c relevância do principio de reciprocidade

ê. aind2.. a

~

natureza. dinâmica. que permite. ã medida que outros palses forem ,alterando ou
eliminando suas restrições. a atualização automática das restrições impostaS nO i10S:SO
Pais.

:sem a. necessidade de se alterar aTe_siSlação.

---- ---~-A Ultima.. porêm não menos importante.. inovação_ introduzida cm nosso

A. Constituição FedCrai estabeleceu claros !hnitcs Q c.'(p/oraçiüJ dtreta da

substitutivo diz respeito ao órgão regulador.

uJtwdade ecamimica pelo EstoÚt>. Refere-se. neste panicular. a atividades _que slio

tipícas e pr6prias da livre iniciativa. restrVlldas, evidentemente. ao emprCCildedor
privado. Neste C:SJnÇO,

o

ESt_ad,o ~mcme deve i~ir-sc; excepcionalmente. nas

O projeto aprO"o-ado na Cãrriara. no parágrafo único de _seu art 13_. a prefexto de
sanar inoonstitucionalidade de. natureza material, por desrespd:o aos preceitos da
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Emenda Constitucional n• 8. de !995, cria, formalmente. nõ fX!P/11~ o órgã-o re'gulador.
denominado de

"C~o

Nacional de Com1.1nicações''. e_onierind_o.Jhe ín_dependi:ncia

dccisôria e autonomia orçamentária e financeira Determina. ainda.._que definições quanto

a suas atribuições. c:ompetet!cia e estrutura deverão ser objeto de projeto de lei

especifica. encaminhad_o pelo Presidente da Repüblicr. ao COngresso Nacional no prazo
de seis meses. a contar da vig€ncia desta. lei, apôs o que a iniciativa legislativa ser;i
exercida. cumulativamcnt~_ com o Congresso Nacional.

A formula adotada pelo projeto da Câmara. de
inusitada. Cria,

_roas delega a

~criar"·o·ôrgio

regulador, C:

outro dispositivo legal a atribuição de estabelecer aquelas

car.u:teristicas. essenciais que conferem materialidade ao õrg!o, além de ser omis5a em
relaçio i sua vinculação instituciOnal. ponto da maior rdetincia paa a determinação de
suas relaçOes de dependên~ politica e de sua capacidade de mcdiaçáo dos interesses- do

Poder Público., do setor privado e da sociedade,. o usuãrio final.

a) l1lo poderia ter tomado a iniciativa de alar a Comissão Nacional de
Comuní~.

pois. ao f.:ize..lo, in_clui no projeto de lei disposição que eonflita com a

qLJC determina a Constin:içlo quanto à capacidade legislativa privativa do Presidente da

Julho de 1996

. .
An. lo A exploraçã.o de Serviço Móvel Celular,_ de Serviço de Transpone
de Suws. de Telecomunicaçi5es por Satêtites e de Serviço Comunitirio de
Tclecomurucação. _bem como a utilização da rede pUblica. de telecomunicações para"'
P~?io do ~erv!ÇO de Valor Adicionado. regulam·se por esta lei. respeitado 0 que
disciplma a legiSlação cm vigor, em especial a Lei ·no 4, I 17, de 27 de asrosto de 1962 c a
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. e, no que for compativel. pela legislação de
telecomuoicações em vigor.
An. 2.. Sujeitam-se :i disciplina ç:esta lei os serviços de telecomunicações
elencados no art. !0 , observadas as s-eguintes definições·

I· Serviço Môvet Celular e o seMço de telecomunicações mOvei terrestre.,
aberto correspondência pUblica. que utiliza sistema de radiocomunicaç3o com têalica
celular, conforme definido na regulameruação, interconectado a rede pública de
telecomunicações. e acessado por meio de terl"(lina!_s_ ponãteis. transponãveis e
veiculares. de uso individual ou coletivo.

a

II· Serviço de Transporte de Sinais por Satélites ê o serViço de
telecomimicaçôes que, mediante o uso de sa.tetites. reaiiu a recepção e emissão de sinais
de telecomunicaçOes, utilizando radiofreqúenci_as J)ii-detenninadas.

ID· Serviço de Valor Adlcionacio ê a atividade caracte:riuda _pelo
acréscimo de teQJtS05 a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte. criando
novas utilidades relacionadas ao acesso. armazenamento, apresentação. movimentaçW e
tealperaçãc de infonnações. cão cataeteriz:mdo exploraç!o de setviço de
tetes;omunicaçOes.
IV~ Serviço Comunitãrio de Teleeom~çaçã:o ê aquclt;' que utiliza canais
do serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens especialmente designados par.t tal
fim. destinados a atender aos interesses das comunidades servidas.

República de propor ao Congresso Nacional os projetas de lei que disponham sobre a
criaç:io de ôrgãos da administração pUblica (CF, art. 61, parágrafo 1•. inciso II. alinea
~e"").

b) desrespeiu a Cana Constitucional ao determinar que, expirado o pruo
conferido ao Poder E;t;;ecutivo pua encaminhar ao Congresso Nacional: projeto de lei
regulamentando o \"Qrg.io

regulador~.

-ii-

eompct~cia

p"assariã a ser exercida

cumulativamente pelo CongreSso Nacional. numa usurpa~ da competcincia do

Presidente da República.
O att. 21 da C.art:i Magna e expres:>!o do principio da separação dos poderes.
definido peio legislador constituinte de 1988, como clãu:&~la pêrrea. ou principio
inamovível da Constituição. O Congresso Nacional não pode criar-lhe exceções. nem

An. 36 O Serviço Móvel Celular ~-~ explorado mediante concessio
outorgada por licitaçlo. pelo prazo de IS (quinze) anos. renovável por iguais periodos,
observado o disposto no an. 9" desta lei.
Par.i31'3fo Unico·. As entidades exploradopras de serviços pUblicas de
telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponíveis suas: redes de interconexão com
~do Serviço M6vel CeluW: em condlções at.jequadas. equânimes e ~o diseriminatórias.
Art. 4° ~ Fica a TelecomunicaçOes Brasileiras S.A TELEBRÁS
autorizada a constituir, diretamerue ou atravês de suas sociedades controladas. empresas
subsidi.ãriãs ou ;u.sociadas para assumir a exploração do Serviço M6vel Celular.
Paragrafo Único ~ As entidades mencionadas no t:ap1t deste aniso
-deverão ser constituid.u no prazo de 24 (vinte e quarro) meses. a contar da vig~cia
desta lei.

An 5" • O P_oder Executivo, quando oportuno e conveniente ao interesse
publico. determinar:i. a alienaÇ"ão das participações societirias da TELEBRÁS. ~ de
suas controladas. nas empresas collS'tituidas na forma do artigo anterior.

mesmo pela via da emenda consdwcionaL no exercicio de seu poder constituinte
derivado. A lei ordinãria. com muito mais rufo, éeveria render-se a_q~e tal disposição.
O art. 13 ê, ponanto, na forma em que se encontra; inconstitucional

A simples supressão do dispositivo. emreramo.Iev.mtaria, segundo arb'llmentação

apresemada por alguns Senadores. a possibilidade de arguiçãO: de inconstitucionalidade
da

lei.

pois que esta. sem dispor so_bte o órg~o regulador, não atenderia is disposiç1les

do an. 21, Xl. di!: Co"nsiituição . .ç\ssim, optamos por manter o dispOsitivo com nova
redação que sane os vi cios acima apontados.,

Essas~

rui5es que nos levam a elaborar o pre=te Substitutivo que incorpora.

inclusive. algumas das emenda.$ apresentadas pelos iluStres pares perante as Comissões
de Constinliç&o, Justiça__e Cidadania, e de Assuntos Econõmico.s e que foram rejeitadas

Art 6°. O-Serviço de Transporte de Sinals de Telecomunicações por
Sai:ilites. quando envolver Satilites que ocupem posições orbitais ooiificadas pelo Bwil,
seri. explorado. mediante concessão. pelo prazo de l!tê 15 (quinze) anos, renovivd pmiguais periodos, observado o disposto no art. SO esta lei.
~ [ 0 A concessão assegurarã o direito ã ocupaçli_o. por satélites_ do
concessionãrio: de posiC:Oes orbitais notificadas pelo Brasll e ã consignação das
radiofrequenctas associadas, devendo as estaçõ~ de controle dos satélites localizar-se
em territ6rio brasileiro,

§ 2" As entidades que, na data de v~cincia desta lei. estejam explorando o
Serviço de "Transporte de Sinais de Te!ecomunic~ção por Satélite, mediante o uso de
satê!ites que oc-Jpem posições orbitais notificadas pelo Brasil. têm assegurado o direito à
concessão desta exploração
~ :i" As outorgas para a exp!oraçlio do serviço estabelecerão que o inicio
d"etivo de sua prestação se dar.i. somente após ; l de deze:nbro de 1997. exceto para as
aplicações em que -sejam exigidas características têcniCas não disponíveis em Sate!ites·
pm os quais. na data de visO:ncia desta lei, jã tenham sido alocadas posiçdes orbitais
· notificadas pelo Brasi!

pelos Senhores Relatores em que pese: sua pertinência.

SUBSTITUilVO
AO PROIETOt)E LEI DA CÂMARA N" 32. DE 1996

"Dispik sobre os .servt~·os <k te/ecomunü.·a~·ões e
sua orgam:açiJo. sohr~ o Orgão regrlladtJr e ,fá
mrtra.f prrwiúêm:m.~ ", 1ms ieitilmiú. temirJ.,·:

§ 4° O Serviço de Transpone de Sinais de Telecomunicações por Sai:e!ite
somente poderã ser prestado ã entidade que detenha a outorgõt para a exploração de
serviço de telecomunicações. devendo ser assegurad!? tratameqto equânime e nàp
discfuninatôrio a todo~ os interessados.
An. 7~ A exploração de serviço~ de telecomu!úcaçOes por meio de
satê!ites. em qualquer de suas modalidades. dependera de outorga espt(:ifica. nos tennos
da regulamentação, independentemente de o acesso se realiur a partir do território
nacional ou cfo exterior.

§ 1"- Serâ dada prefelincia .:i utili~açãÕ de sat~lites que ocupem po~
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orbitais notificadas pelo Brasil, a?Ínitida a t,Jtil~çio de satélites que ocup.em posi_ções

orbitais notificadas por outros paises.
§2" ~ A utilização de satélites que ocupem posições orbitais notific=du
por outros paises es:i condicionada! prévia coordenação com i admini~o brasileirn
das posiçi5es orbitais c frequet:Jcias associadas. e a que sua contratação se fuça com
empresa consti.ruida segundo as leis brasileiras e com sede a adminisuaçlo no Pais., na.
condição de representante legal no Brasil.

Art. 3"' ~ Fica asscsur.tda a qualquer interessado na prestação de Serviço

00195

§ :;o • Não poderão habilitar-se à exploração do Serviço Colinmitário de
Telocomunicações empresas ou entidades controladas pela Uni5.o. Estados ou
Municipios. ou de que sejam parte. petmissionárias ou _concessionarias de serviço de
radiodifUsãQ. na ocorrência de superposiçlio de ài-eas de serviço ou pessoa a elas.
vinculadas. com panicipaçio superior a !Oo/e (dez por cento) das cotas do capital
votante.
§-~-A autorização para a tlq)ioração do serviço é outorgada pelo prazo
de '5 (cioco) anos. podendo ser renovada por isual período, desde que manatido o
interesse da comunidade.

de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
§ 5° - Ficam dispensados de certificação os_ equipamentos utilizados nas
Art. 9"' ~ As concessões para exploraçio de Serviço M6vel Celular e de
Serviço de Transporte de Sinais de TeleeomunicaçOes por Sataltc somente poderio ser
outorgadas a empresas constituidas segundo as leis brasileiras com sede e administração

es_taçOes, desde que sua potência nominal não supcre os limites previstos no CQJJUl deste

artigo, atendidos os requisitos mínimos de qualidade do sinal, estabelecidos pelo Poder
Executivo na resulamema~ desta lei.

no Pais.
Parágrafo único - E facultado_ ao Poder Executivo adotar. nos casos ·em
que o irrtetessc nacional assim o exigir. o princípio da reciprocidade na panieipação de
capital esuan,seiro na composição do capital das empresas coneessionãtias dos serviços
objeto desta Lei.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publiCação.
Art. 16. Revo_gam-.se as disposiçõesc ein contrãrio.

Sala das Comissões. em

de ju!ho de 1996.

An. 10. Os p~essos de outotsa para exploração dos serviços de que
trata esta lei deverão comer requisitos que propiciem a diversidade de controle soCieclrio
das entidades exploradoras.~- estimulo ã competição.

Palignúo·único - N~_exploração de serviços de telecomunicações cm
base comercial deverão ser :sscgurndas a int=nectivid;u;lc c ~ intç_roperabilidadc du
vãriu redes. ajusta competição entre os respectivos prestadores dos serviços c o uso
cqüitativo do competente plano de _numeração.
Art. 11 - Fiea autorizada a criaçlo da Comissiio .N~onal de
Comunicações- CNC, órg1o regulador a que se refere o _in_@_Xl do ari. 21 da
Constituição Federal com indepc!ldência decisória c autonomia orçamentaria c
financcir.t. cuja competência. estrutura e atribuiçõc:s. serio estabelecidas em legislação
cspccifiQ, devendo o Presidente da República encaminhar o respectivo projeto de lei ao
Cocgrcsso Nacional.

Par.igrafo único -.O Ministério das Comunicaç~. aJ:é que seja inst;tlada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC, cxcrcerã as funçQes de ôrgio regulador,
mantidas as competências de ~entaçlio, outorga fiscallzação dos serviços de
telocomunicações a cl.e atribuídas pela legislação cm vigor.

e

Art. 12- Fica a Uni.lio autori%ada a cobmr pelo direito de exploraçio dos
serviços de te\ecom~cações e pelo uso de radiofreqütncias

VOTO E:\<I SEPARADO

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 32. de
1996 (n~ 1 287, d_e_l99S. naCàmara.
dos Deputados) que Mdispõe sobre os
serviços de tele<:omunicayões.. sobre o
õrgàQ regulador e clã outraS providencias".

Pari.grafo ünico -Os recursos provenientes da cobrança de que traJ:a. este
artigo serio ·destinados ao Ministério das Comunic.a.çõcs para apli!?ação no_
desenvolvimento dos serviços e das competências atribuldas ao ôrgão resulador de que
trata o ar?so anterior.

Art. 13 - Fica mantido o Fund;;-de Fc;calizaçào das Ti:IeComunic.ações,
regi.do na forma estabelecida pela Lei n° 5.070. de 7 de julho de 1966. qui: o- instituiu.

An. 14- Ê pennitido ao Poder Ptiblioo ;wtorizar a exploração do ServiÇO
Comunitãrio de Telccoxnunicações a entidades c.ivis sem fins_ lucra~ivos, de carãter
comunitãrio. abrangendo emissoras de radiodifusjo sonora e_rri- freqüencia moduJaaa
(r:idio FM) com potCru:ia de atê: 50 watts e emissoras de radiQ~o-~nQf"!l e de soM e
imasens (televisão) com potência de atê ISO watts.
- - ---

SUil

§ I'" A$ estaÇões do Serviço de RlJdiodifusão ComUnítãfla atenderlio. em
programaçio. os sesuintes prindpios:

I- prefen!ncia a finalidades educaJ:iws. anisdcas, culturais e informativas
em beneficio do desenvoiviq~entQ_geral da comunidade;

II- promoç!o das atividades wisticas e joma!isticas na. comun!d-~e_ e
integn!.ção das culturas nacional e rey;iona.l~ _

qa

III- respeito aos valores :!:tico:~~ e sociais da pessoa e d:t familia.
favorecendo a integração dos membros da comunid;u;le a:endida~

IV - n5.o discriminação religiosa, politico-pan:idiria e racial _nas relações
comunitárias.
S 2" - Slio competentes para explorar c>- Serviço- de RadiodifusàQ
Comunitária as fundaçOes e associaçóes ch.is sem .fins lucrativos, legalmente inSotitWda.s.,
sediadas na área da comunidade a qual prcrendem premr o ~erviç.o, cujos dirisentes
sejam braslleiros natos ou naturalizados hà mais de 10 (dez) anos e que mantenham
domicilio e residCm:ia na àrea objeto da ou_torga

O Panido dos Trabalha,dores. GUando da votação. no Senado Federal. da
Proposta_ de Emenda ã Constituição que veio a se tornar a Emenda Co~uc;ional n• S.
alterando o que antes dispunha o inciso XI do_ an:. :n de nossa Caria Magna para
--viabilizar o mqnopólio estatal sobre as te\ecom~cações, posicionou-se contra aquela
emenda. por considcri-la contrãria ôl.OS interesses nacio:Ws c pi:blicos. Não nos movia,
naquela oportunidade. !)enhum se:rtimento de xenofobia ou a defesa do ~ado
autárquico. isolado do mundo. Sequer nos animava qualquer preconceito contra
investimentos estrangeiros, que podem ser bem vindos e até estimulados. desde que sua
aplicação Mo desvirtue a natureza do projeto nacional que sustentamos. de um Brasil
democrãtico, socialmeme justo. moderno e e<:onomicamente desenvolvido, o_ndc Q. povo
seja soberano e a promoção da cidadania. o objetivo essenciôl.l da aüvidade do Estado.
Deparamo-nos, hoje, com o Projeto de lei n• 32, de 1996, ÇaCãmara dos
Deputados. C]Ue regulamcma parte do que dispõe i!: Emenda ConstitUcional rt' s.,·- para
concretizar a quebra do monopólio estatal e a abcrrura do nosso setor de
telecomunicações ao capital estrangeiro. Esta proposição que tramita, desde o
de
maio do ano em curso. nesta Casa jã tem relatório imcgralmente favor.ivei. de autoria
dos Senadores Ney Suasssuna. pela Comissão de ConstiruiÇ'ãçl, J':lstiça e Cidadania e
- Osmar Dias. pela Comissão de Assuntos Econômicos. com mu_~ de namreu. apenas
redacional além e. ai.'"lda. um parecer favorãvel. com lcatame!lto de il.lgumas emendas, Ce
autoria do Senador Hugo Napol~o. pela Comissão de Assuntos de Infra-estrutura.

mes

Conhecendo a correlação de forças estabelecida. neste mÕJnento da_
legislatura, no Senado FeQ.~ não temos _ilusões quanto ao futuro de evenru~ eq~end;l,s
que apresentâssemos ao projeto. especi21mente ~ tais emendas se propusessem- como
seria o caso - a ressatar ç.s in~ercsses nacionais e pU.blic()S em um processo politico e
legislativo ocde predomina a urgência por conciliar o ordenamento juridico brasileiro aos
inrecesses circunstanciais do mundo dos negócios e. especial~__! urgCncia do
Governo Fernando Henrique Cardoso em lançar o 1nais. rapidamente possivel os editais
das licitaç.::ies que buscarão- atrair os capitais externos, ividos em tomar da conta. em
primeiro lugar. da chamada Banda B da telefonia celular e de outrOS segmentos de
nCJS:SIS telecomunicações..
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Como ·se pode notar. o desastrado e~emp!o de açodamento de nossa
vi2inha e parcdr.a no Meteosul. a Argentina. c1:1 privatizar sem criterio o segmento das
telecomurricações, parece não ter ensimdo nada de significativo ao Governo do
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Restrito outorgadas anteriormente ã vig~cia desta lei, em condições similares as dos
demais corur.uos de concessão de Serviço M6ve! Celular, respeitados os respectivos
prazos remanescentes.

Presidente Fernando Henrique Cardoso, que segue pela mesriu trilha. sem uma visão

estmegica e de longo prazo, como aeonselharia."I'L o bom senso e.,_o_compromisso efetivo
com os interesses maiores de nosso Pais.
N3o nos move, a.qui, qualquer sentimento de narureza fundamentalista,
nem mesmo a tentativa de desconhecer a realidade imposta pela edição -da Emend21.
ConstituciOnal de n"8. Ao contrário. nos propomos a trabalhar a partir desta nova
realidade para que 2 rcgulamentaçW da Constituiçào, quanto a esa_mlrtêria. se faça de
maneira a proteger e preservar os interesses nacionais e viabilizar a constroçio de uma
política nacional de tdecomucicaçõcs compativel com um projeto nacional democritico.

Com este espírito, a bancada. de r.osso partido na Cãmãr.r. dos Deputados
apr=itou diversas emendas a este projeto de lei. As forças de sustentzç!o do Gov~Q
FHC. entretanto, nio viam neste pr.ojeto a oport:m.idade de abrir um debate amplo sobre
a natC:ria, preferindo optar pelo U$0 de sua cirÇ!osta.acial maioria para impor ao pais o
seu modelo, mw:ado pela ânsia da atn.ç!o <!e capitais., pela via dos investiment-Os
dire!os. sabendo que,. neste momemo, os capitais que mais se vCem arraidos pela política
e<:Ollõmica brasileira s5o aqueles especulativos, de cuno pnzo e que, assim. trazem
sérios riscos i economia. brasileira.
O que :;c: via na Càmara dos Depw:ados., agor.f"tepete-se no Senado
Federal: o exame criterioso e aprofundado da matéria cede lupr ao açodamento que
l!'J. minorias. e Mo facula o debate mais aprofundado da materia. O projeto é
importantíssimo e guuda relação diretil com o futuro do Pais, todos. afirmam.
Entretanto. será votado sem que se teaha realitado um semWârio. um simpôsio. uma
:wd.iCncia pública. sem que conheçamos com mais segurança e profundidade as opiniões
de especWistu. e,. especialmente. dos segmentos da sociedade brasileira diretamente
interessados e envolvidos na questio.
L:-..Ja esta realidade. resta-nos ilfinnar nossas posições para que, pdo
menos., fique registrndo para a história que algumas forças politicas, DeSte' momento
critico, antes de decidir. pmcurar.un observar o~: interes.ses maiores do Brasil e de seu
povo. Daí porque optamos por apresentai' a seguinte proposta de Substitutivo ao Projeto
de Lei da C.iman n~ JZ. de 1996, q~ ~dispde sobre os serviços de tele<:omunicaç:ões e
sua organização, sobre o 6rgão resul&dor c d3 ounzs providências". nos seguintes
tennos:
atrOpela

Emenda Substirutiva:.

Art. ! 0 A orpnizaç:io dos serviços de telecomunicações, a exploraçiO de
Serviço MOvei Cc!ular, de Serviço Limitado e de SerViço de Trãiispõrii de Sinais de
Telecomunic:açaes por·· Satelites,. bem como a utilização da rede pUblica de
telecorntlllicações para il prestaçio do Serviço de Valor Adicionado,_rc_gulam-sc por esta
lei, rdativamente aos serviços que menciona, respeitado o que disciplina a legislação em
..igor. cm especial a Lei 4 117. de 27 de asosto de 1962.. pelas Leis S 987. deU de
fevereiro de 1995 e. no· que for compatível. pela legis!aç:!o de tele-;:omunicações em.
vig:or.

clcncados no

An. ZO Sujeitam-se ã disciplina des1a lei os serviços de telecomunicações
I~. observadas. u sesuintes definições-

.An..S 0 O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio executante sem
explorado mediante lllltorizaçào, por prazo indeterminado, sendo inexi.gível a licitaç:!o
para a sua outorga e. quando destinado a presta.çáo a terceiros, será explorado mediante
permissao a empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede a administração
no Pais, pelo prazo de 10 (dez} anos. renovâvel por igual período.

Art. 6° O Serviço de -TrãnSporte de Sinais de Te!CComuriícã.ÇõeS pOr
SatC!ites., quando envolver sare!ites que oeupem posições orbitais notificadas pelo Brasil
seri explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze) anos, renovivcl por
iguais. periodos, observado_o disposto no an..9" desta lei.
§ 1° A concessão ~rari o direito i oeupaçio. por satélites do
concessi.oDário. de posiç~ orbitais notificadas pelo Brzsil e â consignaç!o dots.
radiofrcqucncias associadas. devendo ll..i __estaç:_Oes de controle dos satélites localizar-se
em território brasileiro.
~
§ 2° As entidades que, na data de visCncia desta lei. estejam explorando o
Serviço de TranSponc de Sinais de Telecomunicaç!o por Satélite. mediante o uso de
satClites que ocupem posições orbitais. notificadas pelo Brasil tCm assegurado o direito i
concessão desta exploraç:io
_
§ 3° As- outor_g:as para a e:o:p!oração do ~ estabclecedo que o inicio cfctivo de sua prestação se dari somente após 3-1 de dezembro de 1997, exccto para as
aplicações em que sejam exigidas caraa-eristicas técnicas não disponiveis em sa.tetites
pan1 os quais. na data de visencia desta. lei, ji tenham sido alocadas posíÇões orbitais
notificadas pelo Brasil_

§ 4° O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por S:atarte
somente poderi su prestado a entidade que detenha a outorga parn. a exploraç:!o de
serviço de telecomunicaçiScs. devendo ser ~do tra.tamento equânime e não
discrimin:uório a todos os interessados.
An. 7" A exploração de serviços de telccomtmicaç5es por- meio de
sa.télites, cm qualquer de suas modalidades., dependcrã de outorga especifica, nos termos
da regulamentaçio, independentemente de_ .0 acesso se realizar a panir do_ território
nacional ou do exterior.
§ 1°- Scrã dada preferência :i utiliuçào de satélites que ocupem posições
orbitais notificadas pelo Brasil. admitida a utilização de satelites que ocupem posiço!5cs
olbitais notificadas. por outros pmscs.
§2" • A utilização de posições no espaço orbital por satélites .de
tclocomunicaç:ôes., bem corno a distribuiç:!o de freqüências do cspe<:tro u.dioclCtrico.
observarão. em todos os casos, a seguinte ordem de precedincia:

-- -- I_- ~ços esSenciils vinculadoS à defesa ilãcional Ci

segurança pUblica;

U- serviços essenciais. explorados de forma continua. por intcnnedio do
Sistema Nacional de Teleconumic.açõ~ c destinados. pc-a ord~:

m.

a) ao atendimento das necessidades da população:

(. Serviço Móvel Ct:fufar C o serviço de tc!ccomunicao;:ões móvel terrestre.
aberto i correspondência pUblica. que utiliza sisJCma de radiocomunicaç!o com tetnica
celular. confonnc definido na rc:sulamcntaç~o. irnerconeclado â rede pUblica de
tc!ecomunicaçi5es. c acessado por meio de :crminais ponitteis•. transponivcis c
~lares.. de uso individual.

b) à

segUrariça dO i:rãnsponc püblic«

c) i segurança do pa.trimõnio:
JII. SC!Viços periféricos destinados. à teledifus!o 4e informaçõ_es:. _

U- Serviço Limitado ê o serviço de telccomunicações destinado ao uso
prOprio do executante ou i prestaçiio a terceiros. desde que sejam esres a. mesma pessoa.
ou grupo de pessoas naturais ou juridicu.. caractcrirado pela realização de atividade
espec-ifica.

IV- outros serviços pe:ifêriCO'S. destinados. pela ordem·
~)

ao uso de cooperati~-as c para fins operacionais:

h) ao uso comunitário:

In- Serviço de Transporte de Sinais por SatC!ites é o servíço de
tdccl)l11unicaçi5es que, median:e o uso de satclites. realiza a recepção e emissão de sinais
de te!ecomur.ieações, utilizando radiofreqti.cncias predeterminadas
An. ] 0 O Serviço Móvel Celular seri explorado em rC!::imc competitivo.
entre empresas sob controle acionãrio estatal c concessionárias privadas. com a
utilizaçlo de duu faius diferenciadas de freq_i.iências de operaç!o. assegurada a
conectividade. nos seguirues tennos:
I- Faix.a "A~. destinada i presta;!o de serviços por empicsas scib Controle
acionãrio eStãtal~
II- Fai:u. -s~.

= . ~

desti~a

i prestaçlo de serviços por COnct$slonâ:rias.

Ar!-- 4• O Poder Executivo transformara em concessões de Serviço
Móvel Celular as permissões do Serviço_ de Radioeomu.nicaçiio Móvel TcrteStre -PUblico-

c) p~ra prestação de serviços.comcrciais a terceiros:

d) ao uso conipair:ilhado· c ao uso privativo de uma mesma pessoa flsica
oujuridica

§ zo • A uti!izaç!o de sauilitcs que ocupem posições orbitais- notificadas
por outros paises csti condicionada à ptivia coordenação com a adttUnistração brasileira

das- poSiçDcs orbitais c frcqut!ncias =dadas. e a. que· sua coillrataçil:o se faça com
. empres-a corJSlituida scsundo as leis brasileiras e com..sedc c adminísi:raçiiõ no País. na
condição de representante legal no Brasil.
Art. go Fica assegurada a qualquet intereSsado n::.. prestação de Serviço
Valor Adicionado a utiliuç!o.da rede pública de telec-omunicações.

de
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Par.igrafo único- Serviço de Valor Adlcitlaado é a arivida.de CZillcterizada
pelo acrêscimo de recursos a um serviço de telecomunidlçiSes que lhe dá suporte.
criando novas utilidades relacionadas ao acesso, amtJ%el'l3111cnto, _aprcsenu.ção.
movimemação c recupc:ração de infonnações. não caracterizando exploração de serviço
de telecomuolc:aç3es.

sua forma e obrigatoriedade no ato de outorga.

Art 9" A participaç!o de pessoas fisicas ou juridic:as estrangeiras no
capital social de empresa exploradora de serviço de tdccomunicaçOes somente é
admitida se efctuada por meio de ações sem direito a voto ou de açõcs corn direito a
voto que não excedam a 33% (t:ri:nta e trCs por cento) do capital social

Art. 13. Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborar
seu regimento imemo qUI; para entrar em vigor, deveri ser aprovado pela Comissão de
Ci!ncia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados e Comiss!o
de Educaçio do Senado Federal.

Parignfo únicO • A responsabilidade pela administração de empresa
explorador.t de serviços de telecomunicações é privativa de br.uileiros natos ou

Arr.. 14. O Conselho Brasileiro de Te!ecorntlllicaç6es compõe-se de S
(cinco) coe:selheiros.

XI- encaminhar proposições de sua competCncill aos Poderes Legislativo .
e Executivo;

='0!- sistematizar, por meio de regulamentaç!o especifica. os
procedimentos de in!erconexlo das redes. fixando sua operacionalitüde e. se for o caso.

naturalizados hi mais de !O (dez) anos.

Att. 10. Os processos de outorga para aploraçio dos s.cniços de que
trata em lei deverio c:onter requisitos que propiciem a diversidade de controle socic:târio .
das entidades exploradoras., em estimulo .i eompetiçio.
Parágrafo único - Na cxplor.\Ç!o de serviços de teleeomunieações em
base comercial. deverio ser assegur;adas a interconectividade e a int~perabilidade das
virias redes. a. justa compeâçfo emrc os respectivos prestadores do serviços e o uso
eqúitativo do competente plano de numcr.IÇio.

Art. 11. É instituído o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, como
órgio regulador, nos termos do art. 21, inciso XI, da Co~ção Federal. com a

compc!Cncia, composiçio· e organizaçio definida DeSta Lei
§ 1•- O Cocsclho Brasileiro de Telec:o~ sed vinculado ao
Congresso Nacional. com estrutwa autõnoma e sem subordUuçio _hierãtquic:&. -

§ 2• - Os recursos

a constituição do Conselho Brasileiro de
Telecomunit3ções e dos serviços neccssârios ao seu funcionamento correria por conta
do Orçarl:!_~to 4Jlnilo.
An.

pa111

12 O ConsdftQ_ Brasileiro de Telecomunicações teri. como

atribuições:
I- enviar mensasem ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto

orçunen.tárlo;
II- organizar sua estrUtura. observada a lcsislaçio pertinente ao processo
orçamentário e demais. regras que regem a Administração PUblica:;

m-

elaborar a Política e o Plano Nacional de Telecomunicações,
submetendo-os ao Congresso Nacional, para posterior aptovação;
IV- aprovar. por maioria absoluta dos seus membros. e cdiçlo de
Resoluçlo Normativa destinada:
a) promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentOs
de ~e\eco~ de capital brasi!ciro. visando gannt!r o desenvolvimento da
pesquisa. e da tecnologia brasil~
b) estabelettr critérios tarifirlos e de fom.ação de preços de serviços de
telecomunicações e instituir a :>istcmãtica paro~ o reajuste de wifàs e preços;
c) estabelecer- rJOrnW. técnicas, padronindas e especificações a serem

observadas na planificaçlo da produçlo industrial e na fabricaç!o de peças.

§1° Os membros do Conselho serão eleitos pelo Congresso Nacional it.
partir de lista quíntupla para cada vaga apresentada pelo Presidente da República.

§2" Na eleiç!o pelo Coogresso Nacional. o mais. votado seri membro
efetivo do Conselbo e o segundo colocado, membro suplente;
§ J<> Os membros do Conselho deverão ser brasileiros. ter mais de 2 I anos
de idade e reputaÇ!o ilibada;

§ 4° A duração do mandato dos membros do Conselho seri de4 (quatro)
anos., admitida wm: reeondução;
§ s• Na indicação da primeira composiÇão do Conselho. o 3°, 4° e so
indicados terão mandato de dois anos. de modo a permitir a rcnova.ç!o b~

§ 6• Para assegurar pleaa independência nas decisões que lhe forem
confiadas., durante o ~crádo do mandato, aos membros do Conselho é exigido o
regime de dedicaçlo exclusiva sendo-lhes assegurados. no que couber, as mesmas
obrigações. gawn:ias.. prerrogativas. impedimentos. vencimentos e vantll~ens
reconhecidos aos Ministros do Tribunal de Constas da Unikl.

-r

§
A situaç!o prevista oo parágrafo anterior, especialmente qua:rto a
impedimcnros e veacimentos., persistirá nos dois anos posteriores ao encerramento do
mandato de um membro do Conselho.
.
§ 8" Em caso de vaga. o membro que for nomeado em substituição
exerceni. o mandato ate! o fim do periodoque caberia ao su.bstituido.
§9" É vedada a substituição dos membros do Conselho no decur:;o do
mandato. salvo por justa causa, apurada em inquérito adminisuativo. sob pena da
nulidade da dcci$ões tomadas;

§ 10 O membro do Conselho que faltar, sem_justo motivo. a.l {duas)
t"CUniões con$eCUÔVa5, perder;i. automaticamente, o cargo
·
An.l7 O Conselho, com a presença da maioria abso!um de mzs
membros. reunir-se-ii ordinariamente na forma previSta no seu regime mo intemo
An. 18 Fíca a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração dos
serviços de telccomunicações e pelo uso de radiofrequencias.. respeitad.a a ordem de
precedtncia de que trata o an: 7" .
Parigrafo único· Os recursos provenientes da cobrança de que trata este
artigo ser.io destinados ao Ministério das Comunlcaç~ para aplicação no
desenvolvimento dos serviços e das corr.petÇ~as .atribuidas ao órgão regulador

componenteS. aparelhos e equipamentos utilizados em tclccomllllicaç5es;
d) estabelettr as condiçOes para a construçio. oc:u.paçio orbital.
lançamento, rastrcamento. operaç!o e explorzçáo de serviços de telccomunicações via

satditc;
e) estabekeer normas complemc:ntareS is leis e regulamentos em vigor
visando o dcsc:-volvimem:o diJ prestaçlo de serviços de telecomunicações:
V- promover- wcliências públicas e debates t.:Cnicos e instituir comissões
especiais para a elaboração de norma administrativa ou minuta de proposlç.lo legislatlv_a:
Vl- definir procedimentos de prê-<jualifica.çlo. nas licitações:

An. 19. As empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações
sio obripdas a aplicar. no Bra:>~l. pelo menos 1% (um por cento) de seu faturamento em
pesquisa e desenvolvimento tecnológico e, entre ouU"OS. formaçio. e capacllaç:.io de
especialistas e o desenvolvimento de equipamentos, materiais serviços e te<:nologia de
ponta.
An. 20. Fica mantido o FunQQ de F~calização das Telccomunicações,
regido n1 forma estabelecida. pela Lei r{' 5.070, de} de jUlho de 19ôó, {iue o ir.sti-:\iiu.

__ Art. 21. Esta lei emraem vigor na dm de sua publicação.
A,rt. 22. Revogam-se as disposições em contrário.

VII..- supervisionar a fiscali%ic;io dos serviços de telecomunicações;
VIII- autorizar os serviços de télccomunicaç&s em carãter cxperime1tal
cientifico. desde que não e:<istentes ou n.lo rcgubmentados;
IX· definir padr~ de qualidade dos serviços e de desempenho das
conce:ssionârias., pennisssionirias e das autorizadas:.
X- representar a RepUblica Federativa do Brasil na Uni!o Internacional de
Telecomunicações- UIT;

JUSTIFICAÇÃO
Sem ·dUvida. o texto do PLC 32196. remetido a esta Casa pela Cãmara dos.
Deputados. modificando a versão original do Poder Executivo, que regulamcm:a pai'! e dá.'
que determina a ConS'tituiç;Io Federal com relaçlo às telecomunicações, esp_ecialmente
Serviço de Telefonia Móvel Celular. traduz uma tentativa de aperl"eiçoamento e
correçio de alguns equívocos na linha de decisão do Governo. quindõ se- refere _a
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criaçlo do 6rg;lo regulador e de outros itens de significativa importânciA para a ãrea..
Entrewr.o, o texto da C.imara nos chega. ainda, acasa!ando equivocos que
fhtgilitam a defesa do imeresse nacionDI,. seguindo-se do interesse püblíeo, quando, na
lógica 3eral do texto mamem uma. a linha de ddinições que conuaria aquda insulada na
nossa Constiruiçlo, a qual. hoje. adotamos., como ponto de panida, oo sentido do que

define o an. 21, em especial o seu inciso Xl
Os caminhos que deveriam ser seg.Jidos na organizzçlo c sest1o dos
mencionados serviços. objero do projetO em exame. nio poderiam contrariar a
derenninaçilo constitucional de que toda e qualquer decislo quanto a orgznizaçlô dos
serviços da telecomunicações no pais, dev;Jm ser precedidos pela criaçlo de um órgio

regulador Sobre este item. em nos$9 voto • .attlvês de três anigos do substitutivo,
encaminhamos uma propc.sta tratando do referido órglo, respectivamente quanto i sua
criação, atribuições. composi~o e funcio=emo.
·
Apresemamos. ainda. alterm.tivas pan alguns itens que consideramos mais
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De iniciativa do Exmo. Senhor Presidente da República, o

projeto foi encaminhado ao Con&'T'esso Nacional por meiO: da Mensagem
Presidencial n° 1.335~ de 1995, e recebido pela Câmara dos Deputados. em
obediência ao ·disposto no art.

64~

capur, da Constituição Federal. Naquela

Casa Legislativa recebeu o no 1.287, de 19'95, e foi distribuído às Comissões
de Constituição e Justiça e

Redação~

de Trabalho, de Administração e

Se"rviço Público; de F'manças e Tributação e de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática,. tendo, nessa última, recebido substitutivo do

prõximos d,o que deveria ser traduzido neste projeto de regulamentaçio, a exemplo de:

relator da matéria. Deputado Arolde de Oliveira. Em vista da aprovação de

L gamrnir que o B:asil conte com um regime competitivo no Serviço Móvel Celular,
~licitando no tar:o que este serviço deva ser explorado. em cada área. em regime de
competição entre zs duas linhas de empre= {Art. 3'1~

regime de urgência para sua tramitação. nos termos do an. 155 do

s•

2. estamos propondo a. supressão do Parâgrafo Úcico do Art. 4•~ e do_s Arts.
e 6• do
PLC 32/96 com o objetivo de restaurar o principio da. vdda.deir.J. comperiç!o entre

empresas do Sistema Tdebci$ e outras empresas que venham a. investir nesta âtea.
Principio e:ste que norteou os discursos de diversos membros desta Casa. iqclusive do
próprio Exmo. Ministro Sérgio Motta durante a discuss.!o da PEC- Proposta de Emenda

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, segWu o projeto a Plenârio,
onde foi aprovado em turno único de votação.

Veio, então, a proposta ao exame do Senado Federal, onde esta

Constirucional- que tratou da quebra do monopólio;

diStnõuido às COmissões de Constituição, JustiÇa e Cidadania. de AssuntoS

3. Ao nos referirmos a utili:zação de posiç&s no espaço orbital por satelites de
telccomunicaçt'ies e d"lStribuiçio de freqOCncias do espectro r.uiiodttrico (§ 2•. Art. .,.,
do Substitutivo), o f.uemos to!IWldO por referencia n!o um bem privado de um setor
que se regule pelas regras do Direito Privado, ai tomamos por refe:ttncia o
prevalecimento do interesse nacional. seguindo-se do imeres:se público. que obedecem a
regras de Direito Públíco. sem privilegiar a ordem de chegada ou de precedenaa, ou.
a:ind.z, de quem paga mais pelo bem em questlo;

Econômicos e de Infra-Estrutura.
Dispõe o Projeto de Lei D0 32, de 1996. sobre a exploração do
Serviço Móvel Celular, sobre Serviços de Transporte -de

Sinais

de

Td.ecomunicaçõe:s pai Satélites, sobre Serviços Limitãdos e sobre a
4. sem impedir a presença do capital extemo em oosso pais. modificando o Art. 11. do
PLC n• 32196, tenwnos garantír que n1o ~a alienado para estrangeiros o controle de
nossas tclecomunlcaç&s. priorizando o capital bll!Sileiro no efetivo controle de empresas
concessionirias de serviços de telecomunicações. com ocorre ca maioria dos países do
mundo desenvolvido, inclusive ~eles entendidOS como "berço do liberalismo
econõmico'"~
-

S. por último. procuramO$ assegurar a amplillçio dos serviços de telecomunicação.
at:zvês de um apoio efetivo ao conh~ento. atr.JVCs ~ pesquisa, bem como. 1
capacita.ç!o de seus quadros. consider.mdo que esta se constirui uma das âreas mais
diretAmentc envolvidas. no atual desenvolvimento cientifico e teenolõ,!,ico. e nosso pais
aU!da. sendo ponador de grandes dificuldades financeiras para realizar este tipo de

utilização da rede pública de Telecomunicações para a prestação de
Serviços de Valor Adicionado.

Trata-se~ consoante

a Exposição de Motivos

que acompanhou a MenSagem Presidencial, de ..pas!ôo fundamental no
atendimento à demanda por ...erviços de telecomunicações, no momento,
jõiiirilerire reprímida, ... eiiijitanto não for edrtada a lei a que se refere o
inciso XI do art. 21 daConstituiçllo".

empreendimento.

Cumpre

a estes Colegiados, neste momento~ DOS termos das

atribuições regimentalmente estatufdas, a apreciação dos aspectos de
Sala das Comissões., em 15 de julho del99ó.

constitucionalidade e juridicidade, bem como as implicações de ordem
_ec_onômica envolvidas em seus '!i~rivos.
Durante o prazo regimental,. foram apresentadas- dezesseis
emendas ao projeto, de autoria dos nobres Seuadore_s Hugo Napoleão
(emendas n<> l, n° 2, n° 3 e 0° 4), Freitas Neto (emendas D0 5, n" 6 e D0 7},

PARECERn"417, DE 1996
DA COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUnJ...BA

RELATOl<.150-vENCIDO: Senador V!LSON KLEINÜBING

Após tramitação e aprovação na Câmara dos Deputados, chega
para exame conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;

Antonio Carlos Valadares (emenda no 8), José lgn:iciO Ferreira (emendas

D0 9, n• 10, D0 i 1, no 12, n<> 13, n° 14; n° 15, e D0 16).

E o relatório.-II-ANÁLISE
-da constitudonalidade ejuridici.dade

de Assttntos Econõmicos e de Serviços de fnfraMEstrurura desta Cas<1, o
Projeto de Lei da Câmara ll0 32, de 1996,_que '"dispõe sobre os s~iços de

O Projeto de Lei da Câmara n~ _32; de 1996, resulta de

telecomunicações e sua· organização, sobre o órgão regulador e dá outras

proposição de iniciativa do Presidente da RepUblica, consoante sua

orovidências".

capacidade legislativa, constitucionalmente estabelecida, para propor
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projetes de lei sobre matéria de competência da União, como determina o
art. 61, caput, da Lei Magna. Ao Congresso Nacional cabe, também de

acordo com o nosso Documento BáSicO,
~. sobre telecomunicações e

di5Jm

sobre estas matérias e

00199

Trata o projeto de lei, fina!mente, de outras questões

institucionais

vinculadas

aos

serviços

de

telecomunicações

nele

disciplinados.

radiodifusão. (inciso XII art 48).

Não se incorre, portantO, ao apreciar tal proposição. em qualquer vicio de

Do exposto, somos pela constitucionalidade e jur:idicidade do
Projeto de Lei da Cfui:wa no 32196. Quanto ã têcnica legislativa,_ sugerimos

iDconstitucionalidade de natureza formal.

pequenas correções, consubstanciadas na aprovação da emenda de redação
O inciso XI do art. 21 da Constituição, na redação estabelecida

n° 4~ de autoria do ilustre Senador Hugo Napoleão, e de emenda de redação

entre as

destes relatores. que busca fusíonar, oo art. 1°, o que ora é dispostO em dois

atribuições de competência da União, "explorar. diretamente ou mediante

artigos, de maneira a evitar a ocorrência desnecessária de dois artigos

autorizaçdo, permissiio ou concessão. os 'serviços de telecomuntcaçiJes.
nos termos da lei, que disporá sobre a organizaçtlo dos serviços, a criaçllo

introdutórios.

pela Emenda Constitucional neo 8, de 15 de agosto de 1995, inclui.

do órgão regulador e outros aspectos inslilllcionats". Este projeto de lei.

destarte,. inicia a regulamentação deste dispositivo consôtucional. ao dispor
sobre a organização de alguns dos serviços de telecomunicações,. como o
Serviço Móvel Celular. o Serviço Limitado, o Serviço de Transporte de

Sinais de Telecomunicações por Satélite. bem como a utilização da rede
pUblica de telecom.unlcações para prestação de Serviço de Valor
Adicionado. No substitUtivo aprovado pela Câmar:a dos Deputados,
incluiu« a instituição da Comissão Nacional de Comunicacões-CNC.
Quanto à materialidade,. observamos que o projeto, em seus
artigos iniCiaiS, determina o àmbito material <}~e alcança e faz as remíssões
cabíveis. No caso, determina« a aplicação subsidiâria da Lei n<> 4.117, de
1962, conhecida como Código de Telecomunicações, da Lei n<> 8.987, de

1995, que regulamenta as concessões e permissões de serviços. pUblicos e a

A reforma do setor de telecom~caçôes, iniciada com a

aprovação da Emenda Constitucional n<> 8, de 15 de agosto de 1995, e que
tem continuidade com as disposições legais propostas no presente projeto de
lei, tem como referência principal a busca da modernidade jurfdica e

insb."tucional de um modelo onde os seiViços sejam explorados em regime de
justa competiç!o. A aderência a esse referencial parte da premissa de que a

competitiVidade conduzirá._ rapidamente, ã

uni~ção.

diversificação e

melhoria da qualidade dos serviços de telecomt;nica;ções. Por via de
conseqfiência, significará contribuição inestimável para a satisfação das
necessidades sociais e económicas básicas do usuârio final. o cidadão
brasileiro, e para a modernização dos demais setores da economi_a nacional,
gerando novos empregos em novas atividades produtivas.

Lein<> 9.074, de 1995, que altera dispositivos da Lei n<> 8.987, de 1995. Em
seguida, são definidos os conceitos dos serviços de que _trata a lei.

É importante ressaltar. iníclalmeme., que a reforma pr~dida
não quebra o monopólio da posse do Estado em relação aos bens narurais,
do qual faz parte o _espectro de freqUências eletromagnêticas. O que se

São definidos os prazos das concessões de Serviço Móvel
Celular em IS( quinze) anos; do Serviço Limitado, em lO (dez) anos e do

pretende, com a aprovação deste

projeto~

é _a_brir a possibilidade de

participação de capitais privados na exploração de serviços püblicos de

ServiÇO de Transporte de Sinais por Satélite cm 15 (quinze) anos, todos

telecomunicações, exercendo essa exploração mediante contratos de

renovâveis por iguais- periõâris. Ê determinado ao Poder j:xecutivo

concessão rigorosos, que estabeleçam uma clara relação regulatória entre o

promover a transformação das atuais permissões relativas ã telefonia celular

poder concedente, a União, e o poder explorador, o ca.pital pri~do. E~

em concessões, "em condições similares as dos demais contratos de

relação deverá detalhar direitos e deveres de ambos os parceiros, com a

concessão de Serviço Móvel Celu1ar", de maneira a e-.itar privilégios na

finalidade de garantir que a concessão seja se~re ~xercida em função-do

relação entre os concessioniriQS das Bandas A c B.

interesse público, voltada ã satisfação -das necessidades da popu1ação,
oferecendo ao cidadão serviços mais eficientes, a preços menores. Não se

A 'IELEBRÁS é autorizada a constituir, diretamente ou por

meio das empresas controladas, empresas subsidiárias ou associadas para

despoj~ o poder concedente de s~ prerrogativas, apenas se delega a

execuÇão dos serviços, setnpre sujeitos à sua regulamentação e fi.Scãiização.

assumir a exploração. exclusivamente, do Serviço Môvel Celular, sendo

determinado ao Poder Executivo promover a alienação das participações

É essa uma tarefa complexa. razão pela qual se deve progredir

societãrias da TELEBRÁS. ou de suas controladas. n_as empresaS dessa

cautelosam,ente, por etapas. Ê o que se objetiva com a presente medida

forma constiruidas. fazendo
privatização.

avançar~

desse modo, o pro_cesso .de

lel?slativa. que representa,. numa primeira, etapa, a possibilidade de abrir .
concorrências, em todo o território nacional, para a telefonia celular Banda

~
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eaiPfesas de telecomunicações

E urgente que sejãiit criados apelos sêrios e cond!ç:oes

da Banda A. cujo processo de reestruturação tambCm se inicia com a
aprovação do presente projeto de lei.. A proposta ofcrn:e, também, a

adequadas à participar;âo de capítã.is privadOs, nacionais e estrangeiros, na

possibilidade de se abrir concorrência pública para o lançamento de satêlites

condições de alto represamento da

privados, e de participação de capitais privados no sctor de comunicação de

mercado brasileiro, ã qual já pos referimos, agrega--se -a grande viabil.ldãâe

dados, classificados como serviços limitados.

econômico-financeiia na exploração doS serviços. objd:Os desta lei,. em

B, cm regime de competição com as atuais

c:cpansAo e' na moderni22ção dos serviços de telecomunicações. Às

demanda. existente atualmente no

todos os países do .mundo. O Brasil é mn dos cínco maiores mercados de
NesSa primeira fase, a refonnã. estabelece, por wn prãzo

telecomunicações no mundo e ocupa uma invejável posição geoeconôrnica

máximo de três anos, uma limitação de até 49% ·à partictpaçio societirí~ de

estratégica; a perspectiva de estabilização da economia garante um estímulo

capitais ~geiros nas empresas · cOncessiOnárias -dos serviços de

sem precedentes ã canalização de recursos privados para investimentos no

telecomunicações. O Cstabelecimento, em caráter tem.porãriO, desSe limite,
parte do pressuposto que os serviços de telecomuiricações.. por serem

serviços públicos, caracterizam atividac:le de relevante interesse nacional.
devendo

Ser

considerados, na sua regulamentação, princípios e normas

fuooamentais referentes ã atividade econômica e âs relações intemacionais
do Pais, tais como os de soberania nacional e reciprocidade de tratamento.
Como vários países ainda adotam dispositm;;s de controle acionário de

empresa de telecomunicações por acicnistas ~geiros. estabelecendo

limites- qUe oscii~ entre 20 e 49o/o, e como alguns desses países já

iniciaram um processo de revisão dessa limitaçâõ, ·o projetõ ado~ coerente
com o principio de reciprocídade. dispositivo semelhante, com limite

setor, que deve ser aproveitada. Hã, nesse momento, grande interesse de

investidores privados,. bl3Sileiros e estrangeiros, na exploração desses
serviços. consubstandado na constiruição de vários consôrcios, que

aguardam a aprovação de rcgu]amentação que lhes permita investir no Pais.
E~

mercado que se lhes descortina,: imenso. C?rD-cerCa de--dois milhões de

terminais de telefonia móvel celular já instalados, este nUmero deverá. subir
para cerca de nove e meio milhões até 1999, e alcançar a casa dos dezessete

milhões,. em 2003. Os SerViçoS limitados também apresentam projeções

expressivas: seus usuários, boje em torno de dois milhões e meio, deverão

_situar-se na casa dos seis milhões e meio ate 1999 e atingir algo como
dezesseis milhões e meio. em 2003.

flexível e vigência, transitória.

fssas projeções de crescimentO nos

---------

serviços regulamentados

pelo presente projero de lei apontam para uma necessidade de aperte de
Uma segunda etapa. a ser implementada ate o final deste ano,
en.volveni as demais ínidativas que petmitir.lo a reestruturação de todo o
setor de telecomunicações, incluindo serviços não previstos no presente
projeto~ oferecidos,

hoje, exclusivamente pelo Sistema Telebrâs.

A escolha dos setores de telefonia celular, serviços de satel.ites

capitais da ordem de RS 75 bilhões. até 2003. Como já mencionamos. o

seror público não dispõe desses recursos. e faz-se necess:ârio contar com a
participação do capital privado, nadonal e estrangeiro. Estima-se que os
pri~

investimentos

no setor de telecomunicações poderão criar da

ordem de 30 mil novos empregos até o ano 2003, sendo que 13.500 até

1999.

e de comunicação de dados, para integrarem esta primeira etapa na refonna
das telecomunicações no Brasil, não se dâ por acaso. Trata-se de setores

• das emendas

que apresentam ínequívoca capacidade de atrair enonne volume de novos

Foram apresentadas a este projeto de lei, em sua tramitação

investimentos. Investimentos de que o País necessita prementemente, porque

perante as Comissões de ConstttWção, Justiça e Cidadania e de Assuntos

representam o atendimento dC uma extraordinâria demanda reprimida, que o

Econômicos, dezesseis emendas, as quais relatamos, nos seguintes tennOs:

Brasil não pode satisfazer por não dispor dos vultosos recursos necessãrios.
O sistema estã congestiOnado, -nãO consegue responder às- cresCentes

demandas da sociedade por esses serviços, seja em qUantidade, qualidade

EMENDA N" 1

ou divenidade, e se encontra defasado em relação às tendências
tecnológicas mundiais. Para se ter uma idCia, estima-se que exista uma
demanda reprimidâ de mais de cinco milhões de terminais de telefonia

A Emenda de

0°

1, de autoria do nobre Senado:" Hugo

Napoleão, propõe a supressão do art. 4o do projeto; que diz "O Poder

móvel celular4 Enquanto isso, apenas um quirito das residCncias brasileiras e

ex;cutivo transformará em concessões de Serviço Móvel Celular as

aproximadamente a metade dos esta:belecimJ:Dtos comerciais possuem

permissões

terminais felefôriicos~ na ãrea"iUral, nuüs de 90% dos estabelecimentos não

Público-Rf!!lrito outorgadas anteriormente à vigência de~~a lei, em

do

Serviço

de

Radiocomunicação

Móvel

Terrestre

têm acesso ã telefonia. Hã, no País. menOs de dois telefones públicos por

condiçlJes :~imilare.v as do.<> demais contratos de concessão de Serviço

mil habitantes, índice muito abaixo dos padrões mundiai:;;,

Môvel Celular, respeitados os respectivos pra:os remanescentes._"
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Argumenta· · o · ilustre ,. colega ·que ta!

dispositivo

.seri~

ex~epcionalmcnte,

00201
nas hlpôteses constitucionais e valendo-se sempre, -em

lêí específica - para a criação da empresa ou outro

ioconstitucíonal, face ao Que diSpõe o art. 175 da Carta Magna e"injuridico,

cada circunstancia. de

pois transforma pemllssões em concessões, ou seja. ato administrativo

ente estatal· ou de autorização legislativa,. em cada caso- para a criação de

precãrio em contrato admiriiStrarivo bilateral e comutativo, sem precariedade

subsidiãria..

e não sujeito ã revogação wrilateral pelo poder concedente.

Aqui, entretanto, estamos _discutindo a prestação ·de serviços
públicos. que são próprios do Estado, embora possam

Embora consi~mos saudável a preocupação do ilu.stre ~lega

Ser

delegados a

particulares - via concessão, permissão ou autorização • sempre que for do

com a exigência do processo licitatório, de resto, elemento essencial para a

interesse da Administração,

moralidade da administraÇão pública, parece-nos que a crítica a ser feita a

para permitir que o Estado concentre-se em suas atribuições essenciais.

este dispositivo talvez seja mais oportuna pelo uso impróprio das

~

a

melb?_~a da

qualidade dos

s~ços

e

Não ê outro o entendimento da melhor doutrina: José Afonso da

expressões. Acreditamos que, quando o Estado cria ente paraestatal com o

Silva, em seu "Curso de Direito Constitucional Positivo", Ed Malheiros.

fim especifico de proporcionar ã sociedade determinado serviço público,

cdição,l996, assim leciona " .As empresaS e entidades que explorem

12~

legislativo, - ·a OUtorga deste serviço.

atividade econômica terão de ser criadas por lei especifica, assim como

Concretamente, a lei que criou a TELEBRÁS concedeu-lhe, ou,. melhor dito,

depende de autorização legislativa, em Cada ~. a 'criação de suas

outorgou-!he a atribuição de prestar os serviços públicos pertinentes. Neste

subsidiarias (art. 37. XIX e XX), e sujeitam-se ao regime próprio das

caso, 'não hã que Se falar em concessão ou permissão, pois estas são duas

empresas privad2s, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tnb~tári.is,

concede-lhe, no mesmo ato

modalidades da delegação de serviços públicos a particulares. No caso, não

e não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor

atividade

privado. Recordemos que essas exigência nao se aplicam às empresas

devemos confundir os entes públicos dedicados à exploração de

públicas..wu;iedades de econumia mista e nurras entidades estatais e

econõmica com aqueles voltados à prestação de serviços püblicos.

paraesratais que e:r:plorem .w:rviçns público.ç. "(grifo nosso).

Somos, portanto, pela rejeição da Emenda n° L

Somos, ponanto, pela rejeição da Emenda n~ 2.
EMENDAN°2

A Emenda de n° 2, também de autoria do ilustre Senador Hu_go

EMENDAN°3

Napoleão, propõe a supressão dos arts. so e 6° do projeto. Volta-se, na
verdade, contra ·o art. 5° que autoriza a TELEB~ a.,. constituir,
"diretamente ou através de suas entidades _comroladas, empresas
subsiditii-tas ou

associada.~

paro assumir d e:cploração do Serviço Móvel

Celular". O art. 6°, que autoriza a futura privatização dessas empresas,

Também de autoria do ilustre Lider do PFL,. esta emenda
propõe a supressão do parágrafo único do art li. o qual concede ao Poder
Executivo poderes para. nos três anos seguintes à publicação da lei,. adotar

!.imites na composição do capital das empresas concessionárias dos serviços
públicos de telecomunicações, de fonna a assegurar que, pelo menos S1%

ficaria com a supressão do an. 5°. prejudicado,
Segundo argumenta o Senador Hugo Napoleão, na justificação
desta emenda. o mencionado dispositivo seria inconstitucional, face ao que

determina o art. 37 __ da Constituição, que trata dos principias · d_a

administração pUblica. em seu inciso XX,_ verbrs: "depende de au_rorizaçdo
legislativa. em cada cas_a._ a crlaçtio de subsidiárias das

enri~des

(cinqüenta e um por cento) do apitai votante perteorra, direta ou
indiretamente, a brasileiros.
Alega-se, quanto a

~!e dispositiVo~

passivei violação dos

principias constitucionais pertinentes à ordem- econõmica, especialmente
face ã recente aprovação da eme:nd;l constiruclorial n° 6. qu~ revogou o art.

mencionadas no inczso anterior, aS§tm _como a participação de qualquer

171 da ConstituiçãO Federal, o qual estabelecia privilégios para a Cmpresa

delas em empresa pnvada: ", enquanto que o art. 1i3, no dtulo _relativo ã

brasileira de _capital nacional. Ora, o _dispositivo constituciooal im

..Ordem Econõmica", assim clispõe: "Ressalvados os casos previstos nesta

suprimido, a matéria. portanto. foi desconsritucionali:zada. Dai não se pede

cconómr~·a .~ó .~erã

inferir que o texto constitucional estabeleça wn impedimento absoluto para

permitida quando nr:cessána oos imperatims da segurança nacional ou a

__ que o Estado adote as politicas comerciais: mais consentâneas com os

Con.wrruu,.fio. a o:xp!oraçiJ() úireta da auwdadi!

re[e\'anre m1e_resse ,:oletn·o. confOrme definido.\· em fei".

,<\ndou bem a Constitu_tção Federal, a nosso juizo, ao

interesses nacionais, em cada momento histórico. A.final.•.seguem sendo

--pri~c!pios- c!a Ord~ Econô!ruca a ~ nacional. a~fimção social di

estabelecer claros limites à exploração d1rera da arrvidad_e ecorrâ'!lica pelo

propriedade, a defesa do .c.::onsumidor (evenrualmeute agredido por um

Estado. Afinal, estam.os aqui falando da ampla área de atividades que são

monopólio público ou privado) e OUlrOs os quais devem ser interpretados em

típicas e próprias da livre iniciativa., reservadas, evidentemente, ao

conj~o~ harmoniosamente, para não~ desvirtl13C o sentido tel~lógico de

empreendedor privado. Neste espaço, o Estado somente deve imiscuir-se

nossa Lei Maior.
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Registre-se, por opornmo, que o Brasil não serào primeiro pais

a adotar tais restrições. São incontáveis os exemplos de restrições desta
nature2a,que podem ser encontrados na legislaçã.o

d~.-
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Por essas razões,. somos pela rejeição da emenda

0o

s,

apresentada pelo Senador Freitas Neto.

países das mais

diferentes regiões do mundo, muitas delas mais rigorosas e restritivas do que
esta que ora se propõe, e nem por isso tais políticas podem ser acusadas de
xenofobia.

EMENDAN"6

Somos, portanto, pela rejeição da Emenda 0° 3.
O Senador Freitas Neto apresenta, ainda, a emenda n" 6, que
- -altera o

EMENDA N" 4 (DE REDAÇÃO) ,

mf.

5", detemrinando ser a TELEBRÁS autorizada a constituir

empresas subsidiárias ou associadas a nível estadual, para a exploração do
O Senador Hugo Napoleão ~gere a

Substituição

da palavra

Serviço Móvel Celular nas áreas respectivas.

"interconectibilidade" por "interconectividade", A sugestão é oportuiJa e

O prOjeto de lei, em seu artigo 5°, esta~lece que a TELEBRÁS

mereCe acolhida pois, segundo apurad~, há cons~o na área' têcnicã' quanto

devera constituir, diretamente ou atraVés de suas sociedades controladas,

à propriedade da expressão sugerida. Nosso parecO- é pelo acatamento desta

empresas subsidiárias ou associadas, para assumir a exploração do Serviço

emenda.

Móvel Celular. O artigo deixa em aberto o âmbito de atuaç:ão geogrâfica das
empresas a serem criadas. E o faz intencionalmente, pela seguinte razão:

essas empresas deverão atuar, na Banda A, em regime de competição com

as empresas privadas, futuras concessionârias do Serviço Móvel Celular, na
O Senador Freitas Neto apresenta a emenda n° 5, que modifica
o parâgrafo 1° do art 2°, estendendo a definição de Serviço Móvel Celular a

terminais fixos.

-e

acresCenta parágrafo ao art: 3°, determinando que as

entidades exploradoras do Serviço Móvel Celular deverão colocar 3% dos
acessos instalados como Telefones de Uso Público.

Banda B. Como o modelo a ser adotado, nas concorrências públicas que
deverão _outorgar.

~

concessões para a exploração da Banda B, é o de

dividir o território nacional em macro-regiões, cujo núnlero deverâ situar.:Se
em tomo de uma dezena, com wna única empresa explorando a Banda B,
por região, para atender a imperativos de escala econômica e de otimização
do processo de gestão das empresas, toma-se necessário ~dir as a~s

Compartilhamos da preocupação expressa pelO nobre-Senador
em sua emenda, que vísa a garantir o acesso ao atendimento telefõnico _da

população que se encontra em áreas desprovidas de atendimento pe!a rede
convencional, seja por motivos econõmieos, seja por dificuldades tecnicas.
O advento da tecnologia celular deverá pennitir a instalação, nessas áreas,
essencialmente rurais. de terminais fixos, de atendimento coletivo, a custos

empresas. operadoras estaduais em um nümero compativel com o mode!o

adotado para a Banda B. Não teria sentido estabelecer uma competição
entre uma única empresa privada, operando na Banda B em determinada

região, com várias empresas estaduais., operando, na Banda A. nos estados
que integram a referida. região.

viãveis;.-concretizando -uni dos princípios básicos dos serviços ptiblicos de
telecomunicações. o de universalidade e d~ocrati..zação do acesso aos
serviços.
Entretanto, o presente projeto de lei, proposto pelo Poder

A fõnnula adotada no projeto de lei tem, ainda.; o mérito àe não

determinar, a priori,_o nUmero

subsidiárias ou associadas que

Por essas razões, somos pela rejeição da emenda n° 6,

Executivo, não trata da telefonia fixa. O redesenho dos seryiç·os de telefon:ia

fixa, seja do tipo convenc-ional, seja do tipo celular, será objeto da segunda

de~~~

deverão ser criadas.

"~resentada

pelo Senador Freitas Neto.

etapa do Programa de Reforma Estrutural do Setor de Telecomwricações, do

EMENDA :'li"7

MlniSí:erio das Comunicações, que serâ, segundo previsões do E:<mo. Sr.
!v1in..istro das Comunicações, submetido ao Congresso Nacional até setembro

De autoria do ilustre Senador Freitas Neto, esta emenda

prõximo, na forma de um projeto de lei gecif das Tele<:om~cações, que

acrescenta parágrafo ao art. li, determinando. que '"no caso de exploração

substituirão arual Côdigo Brasileiro de Telecomunicações. Não se pode

de Serviço Môvel Celular jã realizada pela TELEBRÁS S.A. por meío-de

tratar de telefon:ia fixa celular separadamente da telcfonla fixa convencionaL

suas associa"das, as concessões Somente poderão ser outorgadas a empresas

Observemos, por exemplo, a questão do modelo tarifário: aS tarifas

que tenham sede e administração lOcaliZadas no territôrio da respectiva

aplicadas a ambos os sen.iços deverão ser necessariamente estabelecidas

unidade da Federação."

por critêrios comuns, visto que ao usuário de um terminal fixo não interessa

A intenção do nobre colega é impedir que as atuais

~tele.;;'"

de

qual tecnologià estâ sendo utilizada para interconectâ-lo à rede pública de

cada unidade da federação sejam fusionadas, originando empresas regionais.

telecomwricações.

Para viabilizá-Ia, recorre a esta emenda, cujo conteúdo nos parece
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equivocado, pois estabelece privilégio a empresa em razão de sua origem,
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EMENDA N" 10

do local de seu estabelecimento. A este processo de fusão das empres~. por
outra parte. não pode ser inquinada a pecha de incoosritucionalidade, por
ofensa ao principio federativo,

uma:

vez que, alcançado o propósito de

fortalecer o sistema brasileiro de telecomunicações, os beneficias dele

resultantes alcançarão todas as unidades federativas, indistintamente.
Somos, pon;mto, pela rejeição da Emenda n" 7.

A Emernia n" 10, de autoria do_ilustre_Sçna@r José Ignácio
Ferreira, pretende suprimir o art: 4" do projeto, invocando o argumento de
que "a prestação do Serviço (Público) Móvel Celular é, de fato e de direito,

__ inerente à
pú~licos

concessã~_ anterionnente

outorgada para a prestação de serviços

telefônicos"', não havendo sentido em "acrescentar à concessão

existente o direito (tambémjâ existente) de utilizar uma nova tecnologia...
Na verdade, o _referido

EMENDAN"8

~$0

não

pod~

ser analisado fora do

contexto. maior das finalidades básicas do projeto, quais s"ejam,. a justa
competição e a. absorção de recursos privados. Observe-se que a

Pelas mesmas razões apresentadas para a rejeição da Emenda

. transformação das atuais pennissões do Serviço de Radiocomunicação

no S~ somos pela rejeição da emenda n° 8, do nobre Senador Antônio Carlos

-Móvel Terrestre Público-Restrito em concessões do Serviço

Valadares, que acrescenta novo artigo ao Projeto de Lei da Cãmant n" 32,

objetiva preparar as atuais concessionárias de serviço público de

dispondo sobre a ~losação do serviço comunitário de telecomunicações.

telecomucicações para a constituição de , empresas subsidiárias ou

Móv~

Celular

Tzata-se de uma modalidade de saviço de radiodifusão soilóta, não

associadas independentes das detentoras das redes fixas e da outo·rga para a

abrangida pelo presente projeto de lei, que será objeto de discussão nesta
Casa por ocasião da elaboração da nova lei geral das Telecomunicações, a

exploração dos demais serviços, ·confori:ne estabelecido no art 5" do projetO.
Busca o dispositivo~ portan!o, uniformizar os- coiitrãtos

ser submetida., proximamente, pelo Poder Executivo-ao Congresso Naci~mal.
Conforme consta do Programa de Refonna Estrutural do Setor . de
Telecomunicações, do

~o

·das Comunicações, essa lei deverã

-~erl~es: '-~ vig~cia desta lei co_m os futuros ~ontrat~ de concessão de
Serviço Móvel Celular~
estabelecendo condições similares para a exploração'
. . .
do serviço, tais como, entre outras:
• igualdade no objeto social das empresas concorrentes;
- contratos de concessão em tennos mais equânimes;

estabelecer nova regulamentação para os serviços de radiodifusão sonora.

- possibilidade de co_brança do valor da. outorga das empresas

EMENDA!\"9

subsidiárias proporcionalmente ao restant~ dos prazos de concessão,_ nos
termos dos novos contratos de concessão,
Entendemos,

Propõe o nobre Senador José Ignácio Ferreira, nesta emenda.
diversas alterações ao projetO. quais sejam, que se dê nova redação ao seu
art. 1°, e que se suprimam os arts.

r

e T e o parigrafo único do an. 10.

portanto,

ser

pertinente O pcincípio

da

transforr0ação ·das p~nnissões em concessões, pelo que rejeitamos a
~ent~

Emenda no 10.

Estamos de acordo com o nobre Senador quanto à necessidade de dar nova

EMENDAN"Il

redação aos art. I" e 2°. De fato, o textO do substitutivo da _Câmara dos
Deputados não nos parece o melhor, especialmente quanto às exigências de

Tambêffi de autoria do nobre Senador__ Jos6 Ig!$:io Ferreira,

técnica legislativa. Por essas razões, apresentamos a Emenda d~;: Relator 0°

esta emenda propõe a supressão dos _arts. S" e 6° do proejto, tal qual propõe,

01, que, dentre outras altCJCJções, restringe as disposições referentes_ à

~ outra emenda., o ilustre Senador Hugo Napoleão. As razões que a

organização dos serviços de telecomun,icações aos serviços mencionados

motivam são, entretanto, diversas e, em boa medida, opostas à Justificação

por este projeto.

-_-da iniciativa do Líder do PFL.

Tivemos, enttetanto, por conveniente manter a defirrlção do

Enquanto o colega representante do Plaui via nesses

Serviço de Valor Adicionãdo no parâgrafo único do ~- JO, uma vez que o

dispositivOs privilégios para as empresas est::rtais, o colega representante do

art 1° trata das definições de serviços de telecomunlcações, e o Serviço de

Espírito Santo vê prejuízo para tais empresas,. pois o projeto determina a

Valor Adicionado, tal como reconheee o próprio autor da emenda, não 6

fonnação de subsidiárias das empresas públicas mas não- o faz qUãndo se

serviço de telecomunicações,
Quanto ao art, 7_"~ este não trata da definição de Serviyo
Limitado, mas de outras questões institucionais relativas a esse serviço,
razão pela qual não vemos como pertinente a_ sua supressão.
Temos., assim. esta emenda como aprovada, parcialmente, nos
termos da Emenda de Relator n" O1.

trata de empresa privada --que explora ·os servfÇos- ae telecomunicações,
como

OCOire

no caso menclonado na justificação da emenda. da CTBC..

Companhia de Telecomunicações do Brasil Central.
Vejamos o que diz, a respeito, :i Constituição Federal, no art.
174, do Capítulo I, "Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica.., do
Título VII, ''Da Ordem Econômica e Financeira", verbis:
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Por essas ~s. somos. pela rejeição da emenda n.. 12,

..Art. 17-1. -como aiente normattvo e regulador da ari~idade

económica. o Estado exercerá. nafrmna da lei. as funções de flscab=açiio.
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apR:Sentada pelo Senador José Ignâcio Ferreira.

incentiJJO e p/anejamento, .vendo este determinante para o setor público e
EMENDAN"I3

indicativo paro o setor privado '".
Tal disposição aplicar-se·ia, neste projeto, por analogia.

É, ainda, ~o ilustre Se_nador José Ignácio Ferreira a Emenda de

R.eitere-se, uma outra vez. que estamos tratando de um ServiçO público que é

n° 13, que acrescenta par.igrafo ao art. 12 do projeto de lei, estabelecendo o_
limirC de duas âteas de concessão pata a participação de wna concessionária

aberto,. nos termos legais, à iniciãtiva piivada.
Nesta mesma petSpCCtiva. não poderia esta lei, sob

Penã de

no mercado de Serviço Móvel Celular.

O DeCretO n° 1.7[9195 que regu!amenra

ferir a Co~tuição em seus dispositivo~ pertinentes à livre iriíciaiiVã e à

a outOrg;l

dd

garantia da propriedade privada, obrigar empresário a dividir sua empresa,

concessão ou permissão para exploração de serviço de telecomunicações em

estado tal cidad!o exercendo sua atividadc empRS3rial dentro do que

baSe comercial, editado pelo Presidente da República em 28 de novembro
último, prevê, em seu art. 17, caput e parágrafo primeiro, a definição, pelo

definido em nosso ordenamento juridico-constitucionaL
Somos, assim. pela reje:iÇão da emenda

de D0

PO(ier Público, do número de conceSSões ou permissões que poderão ser·.

1I.

outorgadas a cada concessionária ou permissionária. em

funçio de critérios

técnico-econômicos, de estimulo ã competição e de diversidade das

EMENDAN"U

empresas exploradoras -do:> serviços. Dentre os serviços considerndos de
12, que dá nova redação ao parágrafo único do ait. 1r do 'projeto de lei,.

base comercial, encontra~si o SerVIço MóVefteiUiar.
Por conseguinte, -ãs preocupações expressas pelo nobre

de ·capital

Senador, nessa eménda, e com as quais nos identificamOs, já são objeto de

O ilUstre Senador José Igná.cio Feíreira apiesenta a Emenda n°
~··o· princiPio da reciprocidade na participação-

estr.mgeiro nas empresas coOcessionárias dos serviços objetos da lei

nOrmajuridica em vigor.
Por essa

A instituiçãO" desse principio, em substituição à limitação de

~

somos pela rejeição da emenda n.. 13,

apresentada pelo Senador Josê Ignácio Ferreira.

490/a, durante trêS anos., nos casos de interesse nacional. conforme determina

o

a:rt.

EMENDAN"I4

11, intrOduziria sérios problemas práticos no controle do processo

licitatório, porquanto implica

Um. conhecimexrto

detalhado da legislação

oistente nos países de origem dos capitais cÕD.stituinies de toda cm~
que viesSe a habilitar-se à coocorrência' pUblica nó setor de

esta emenda propõe ·a supressão do art. t3 do projeto. Assinala o

telecomunicações. Ademais, no atual ambiente económico intensamente

Parlamentar pontos de constitucionalidade controversa na redação deste'

globalizado, a determinação da origem das diferentes parcelas

do capital de

Também de autoria do nobre Senador_ Josê lgnácio Ferreira,

artigo.

uma empresa pode revelar-se tarefa extremamente complexa, implicando

Embora possa se considerar a presênte emenda tecnicamente

eonsiderâvei trabalho administrativo que retardaria e oneraria os

pertinente, convém-- âtcntar para as razões que levaram à inclU5ão _deste

procedimentos liciratórios. Por fim. restaria a nec:essídade de

se-estãbek:c~

critérios para se determinar qual legislação estrangeira aplicar, no caso de o

--

-

-----

-

---

--

dispositivo no texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
Em verdade, o projeto de-lei eni exame nào pretende proceder ã

capital de uma empresa que pretenda .habilitar-se à licitação apresentar

inteira regulamentação do art. 21, inciso XI, letra "a", da Constíruiç~'

composição de origem variada. ou no caso de COOSÕ!CÍOS.

Federal,. com a nova re&Ção dada pela Emenda ConstitucioDãJ 0°- 8, ·de 15

Quanto ao argwnento apresentado pelo ilustR: colega, -de que o
prazo de ti& anos,. previsto no projeto pm. a aplicabilidade do limite de

de agosto de 1995. Dispõe, isto sim, sobre serviços especificas e preme~~s de regulamentação, para que se tornem efetivos os principias da

490/o â particip3ção do capital estr.ingeiro nas empresas ~~ dos

flexibilização na exploração dos servi~os ___de telecomunicações. Ê fato

serviços de telecomunicações, não produziria nenhum efeito em concessões

notório que a ~usência de segurança juridicii

com duração miníma de quinze anos, destac:mros que, nos três anos que se
seguirem â aprovação do presen::e projeto de Jei, todo o processo licítatório,

vem dificultando a abertUra

. para a exploração em base comercial. peia iniciativa privada, dos serviços

de-ielecoriiuniciÇões.

Para os serviços objetos desta lei, deverá ter sido encerrado, e que, por

Conquanto não ~stitl!í~ _mais do que a primeira etapa do

conseguinte. as limitações à participação soc:ietária estrangeira. nela

processo de regulam~ção dos serviços de telecomunlcaçào, o projeto

estabeleddas, terão sido' observadas para a qualificação das empre:>as ãs . original do Executivo foi objeto de questionamentos acerca de sua

licitações lealizadas:

-constitucionalidade. do ponto de vista

material~

exatamente por não dispor,
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expressamente, sobre a "organização dos serviç:os, a criação de um órgão

A ii::úciativa, conquanto meritória. encontrará condições mais

regulador e outros aspectos institucionais", nos termos do inciso XI, do art.

apropriadas parn ser discutida, nesta Casa. no âmbito do projeto de lei geral

21, da Carta Magna.

das Telecomunicações, a ser encaminhado, nos próximos meses, ao

Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, visto que se encontra

Outra não foi. portanto, a preocupação da Câmara do~

intímarileD.te vinculada à regulamentação de questões mais gerias, tais como

Deputados ao incluir, por emenda, a criação do órgão regulador ao texto

a adoçào de uma nova política tarifária,. a criação de taxas sobre os serviços

original: a de dirimir dúvidas quanto à constitucionalidade de uma lei que

de telecomuinicações, a instituição de fundos e a destinação do produto das
arrecadações Qriginãrias da prestação dos serviçoS pelas entidades

não atendesse aos preceitos da Emenda Constitucional n" 8/95.
Com respeito à ..organização dos serviçOs e a outros aspectos

outorgadas.
Acrescentamos que a evenrual aprovação~ em lei, de uma

instirucionais... o texto proposto, ao não revogar a normatização vigente para
os serviços aqui não incluidos, a-colhe a legislação de telecomunicações

contribuição a título de estímulo ao desenvolvimentO tecnológk:o das.

'>'igente, cumprindo, assim, a determinação constitucioi:tal.

telecomunicaçõeS, posteriormente ao processo licitatório, em nada isentaria

Dessa maneira, a presente Emenda

0
D

I4 não merece acolhida

desta Relatoria em vista da razões acima exaradas.

as empresas já habilitadas· a explorarem os serviços de telecomunicações a
terem a reco[her a referida contribuição.
Por essas razões, somos pela rejeição da eoielida no 16,

EMENDAi'!.., IS

apresentada pelo Senador José Ignãcio Ferreira.

O ilustre Senador José Ignâcio Fem:ira apresenta a Emenda

Concluimos pela rejeição da emendas apresentas perante ã CI.

0°

15, que modifica o parágrafo único do art. 14 do projeto de lei,
especificando as competências do órgão regulador que seriam désenvolvidas

em decorrência da adoção do parecer apresentado perante as Comissões de
Constituição Justiça e Cidadania e Assuntos Econômicos.:

através da aplicação dos recursos auferidos pela cobrança do ~ireito de

exploração

dos

serviços

de

telecomunicações

e

pelo

uso

Diante do exposto, votamos pela rejeição- das Em"enc!as n°s I, 2.

de

3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 1? e 16, peta ~vação parcial da Emenda

radiofreqüências.
A especificação de competências atribuídas ao órgão regulador,
antes de sua efetiva instituição, por lei que lhe defina as atnbulçôes,_

n~

9 e pela aprovação da Emenda 0° 4, por tratar-se de modificação de

natureza redacional.

composição, estrutura, vinculação institucional, fonte de recursos, etc.,
parece·nos inapropriada e invade disposições a serem estabelecidas na lei
geral das Telecomunicações.. a ser submetida pelo Poder Executivo ao.
Congresso NaciOnal.

Buscando. o aperfeiçoamento do projeto, especialmente com
relação à têcn.ica legislativa, submetemos ã apreciação dos nobres colegas a
seguinte emenda:

Por essas razões., wmos pela rejeição da emenda no 15,
apresentada pelo Senador Josê Ignácio Ferreira.
EMENDA~l6

O ilustre Senador José Igrui.cio Ferre_ira _apresenta a· Emenda de

EMENDA No 1-CCJICAE
Dê-se aos artigos 1o e 2° a seguinte redação;
Art

~~-

A organização dos serviços de telecomunicações, ·a-

n° 16, que acrescenta anigo ao-PLC no 32196, determ.inando sejam

explor;ação de Setviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de

destinados 2% (dois por cento) das receitas mensais, auferidas pelas
empresas -concesslonâria_s e pennissionãrias dos serviços de

utilização da rede pública de telecomunicações para a prestação de Serviço

telecomunicações, a wn Fundo de Desenvolvimento Tecnológico de

de Valor Adicionado, regulam-. se por esta lei, relativamente aos serviços que

Telecomunicações._a se_t:_in_stituido nos termos da_ lei a que se refere_ o art.

menciona,. respeitado 0 que disciplina a legislação em vigor, em especial a
Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelas leis n° 8.987, de 13 de_

2l.XI,daConstituiçãoFederal.
Argumenta o nobre colega que esse Fundo constituiria um
esrimulo ao desenvolvimento tecnológico do __ Pais e_ representaria um
mecanismo que daria

c:;ontin~Jidªde

Transporte de Sinais de TelecomunicaÇões por Satélite, bem como a

fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995. e, no que for cornJ?ativel,
pela legislação de telecomunicações, em vigor.

ao_ apoio; nos mesmos _níyds. ora

oferecido para a manutenção das atividades de pesquisa do CPqD - Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebnís -em Campinas.

J>.rt. 2'"' Sujeltam~se- â disciplina desta lei os serviços de

telecomunicações elencados no arL I o~ obseD-'adas as seguintes defjnições:
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ruSTIFICAÇÃO

Não se compadece, a nosso juizo, com a melhor téccica

legislativa., a existência., numa lei. de dois artigos introdutórios. a esclarecer

o âmbito material da norma jurídica. Os artigoS 1° e 2° do projeto da
Câmar:a dos Deputados propõem-se a determinar o mencionado âmbito

material e a fazer as remissões pertinentes. Consideramos que a referência ã
aplicação Sllbsidiária' da Lei D0 4.117, de 1962, conhecida como Código de

Telecomuni~ deve preceder as demais. em razão da identidade

temática. Por estas ~· propomos a~· ~o art. 1°, do art. 2°, _incluido

pela Câmara dos Deputados. sem alterar, entre!3nto, o conteúdo do que

·

~ ~

;;.:;{

(Vi_

ambos dispõem. Em conseqüência., propomos acrescentar õ caput do novo
art. 2°, o qual se cinge à emmciação das definições já: constantes do projeto.

III-VOTO

ConfigUra-se, portanto. o projeto em
instrumento

regulatório

para

exame.

competente

nortear o novo perfil da área de

telecomunicações neste País, ao mesmo tempo em

que

revela evidente

sintonia com as demandas da sociedade cot1temporânea.

Pelo exposto, somos de Parecer :fuvorâvcl à aprovação do
Projeto de Lei da Çâmaran° 32, de 1996.

EMENDA N" Z.CCJICAE
IJ.D parágrafo único do art. 12.

RELAÇÃO DOS SENHORES SENADORES QUE
ASSINAM O PARECER DA COMISSÃO DE
SERVIÇOS DE INFRÀ-ESTRUTURA AO PLC 032/96,
EM 16 DE JULHO DE 1996.

JOSÉ AGRIPINO MAIA , PRESIDENTE
VILSON KLEINUBING , RELATOR DO VENCIDO
LEIA.SE: 'onlerconedividade".
MAURO MIRANDA
NABOR JÚNIOR
JOSÉ IGNACIO FERREIRA
COMISSÃO DE SERVJÇOS DE INFRA-ESTRUTURA JOSÉ ROBERTO ARRUDA
ONOFRE QUINAN
Pl.C N' 32, DE 1996.
COUTINHO JORGE
JONAS PINHEIRO
ADEMIR ANDRADE (VENCIDO)
FREITAS NETO (ABSTENÇÃO)
ELCib ALVARES
ROMEUTUMA .
. JOEL DE HOLLANDA
FERNANDO BEZERRA
C4..-<-'-6:"-t::....- O.SMAR DIAS
· . GERALDO MELO
· · REGINA ASSUMPÇÃO
::.::Zf~~--- --JOSÉ EDUARDO OUTRA (VENCIDO)
<=
- c HUGO"NAPOLEÃO
·~
__../.
. CARLOS WILSON
Onde se lê: "inlerconedibmdade";
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VOTO EM·SEPARADO DO SENADOR
JOSÉ EDUAAí:>O OUTRA, NA C!,

Emenda Substitutiva:

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 3" de
1996 (n' ! :!87, de 1995, oa ~
dos ,Deputados) que dispõe sobre 05
s_emças de telecomunic:açQes,. sobre 0
orgão tC3Uiador c áã OUtns providtnã~i·.
H

O Partido dos Trabalhadores. quando da voraçlo. no Seaado Federal. da
Proposta de Emenda i Constituiçlo que veio a se tomzr a Emencb. CD!mltucional rf B
~terz:uio o que ~~ dispunha o inciso XI do an. ::1 de nossa Cma Magna p~

viabillzu Q monopoho estaW sobre as tclecorrnmicaçõc:s., ptnicionou-sc COIW'I. aqud&
emenda. por c:onsideri.-!a contr.iri1 aos inten::sses naciollais c públic:os. Xlo nos movia.

naquela oponunichde. nenhum sentimento de xenofobia ou a defesa do Estado
~~uico. isolado

d_o

mundo. Sequer nos ~a\'2 qualquer preçonceito conm ·
mvest!mentos esuzngesros. que podem ser bem vmdos c ate esri!!mlado• desde que sua
aplica~. nio d~e a_n.a.rureu do projeto nacional que sustemamos. de um Bruil.
democ::aaeo., .socizlmeme JUstO. moderno c economicamcmc dcsc:nvoMdo onde o povo
seja sobcra.110 e a promoção da cidadacia. o objeávo essencial da
do Esudo.

ativi!Wk:

Depamno-nos, hoje. como Projeto de Lei n• :lZ. de 1996 daCiman.dos
Deputados, que ~'Ulamenta pane do que dispõe ;: Emenda Constitu~IW n• 3 para
concretizar a quebr.r. do monopõlio eswal e a abettura. do nosso ~ de
tel~municações ao capital estrangeiro. Esta proposiçáo que tnmita, desde o r:nês de
amo do ano cm curso. nesta Cua ji tem rdatõrio intcgralmeme favorivcl de autOria
dos S~ores Ney Suus.suna.. pela Comis.s!o de Constituiçla, J!lSliça. e
e
Osmar Dias.. pela Comissio de Assumas Ecor.ômicos, com mucla::l;u demt~.~ren apenas
redacional além e. ainda. t.:m parecer f.t••·orãvel. com Katame:no de algumas emendas. ele
autoria do Serw!or Hugo ~apaleio. pel4 Comlsdo de Assuntos de Infr:~ruutura.

ê:idadmia.

Coahceendo a correiaçlo de forças estabelecida, neste momemo da
legislarur.J.. no Senado Federal. não temos ilusões quamo ao futuro de eventuais emendas
~ apresentãssemos ao proj~o. especialmente se uis emendas se propusessem • como
~o. ea.so ·a resg.uar os mteresses nacionais e püblicos em tm1 processo politico e
!egislauvo o;xfe predo~~na a _urgência. por conciliar o ordenamento juridiço brasileiro aos
weresses ctrCUnSWICt&IS do mundo dos_ negócios e, especia.lmcme. i urgincia do
~o Femanéo Henrique C'ardoso em-lançar o mais rapidamente pos:sivd os editais:
das lict;lÇQes que buscarão atr.Ur os capitais externos. ividos em tomar dJ. conta.. em
primeiro lugar. da clwnada B.u!da B da telefonia celular e de OUlrCIS segmentos de
nossas telecomunicações.
Como se pode notar. o desastrado e."<emplo de- açolhmento de nossa
vizinha e ~eira 110 Mereosul. a Argentina, em privatizar sem critêrio o scSmeoto das
telecomurucações. parece não ter cnsicado nada de sisnificativo ao Governo do
Presidente Fernando Hemique Cardoso, que segue pef.a mesma trilha. sem uma visão
estr.ttCgica. e de longo prazo, como aconselhariam o bom senso e o compromisso efet.ivo
com os interesses maiores de nosso Pais.
Não nos move. aqui. qualquer sentimento de natute:ta fundamemalista.
nem mesmo a te!ltativa de desconhecer a realidade imposta pela edição da Emenda
Constitucional de n"S. Ao co:mirio, nos propomos a trabalhar :r. panir desta nova
Ra!idade pan~. Cf.Je a regulameruaçlo da Constituição, quanto a esta mat:6ia. se faça de
mancirn. a proteger e preservar os interesses nacionais e viabilizar a constroçãO de
politio::a n.acional. de telecomunio:ações o::omp.:ativel c:om um projeto nacional deiilõo::citio::o.

=

Com este espírito, a banca.da: de nosso partido na Cimara dos Deputados
;~presentou diversas emendas~ este projeto de lei. As forçu de sustentaçio do Governo
FHC, entretanto. nW viam neste projeto .a oportunidade de abrir um debate amplo sobre
a. matéria, preferindo optar pelo uso de sua circunstancial maioria para impor ao pais o
seu modelo, marcado pela ãnsia da atrnçio de capitais. pela via. dOs inVCStúnCrtOs.
diretos. sabendo que. neste momento, os capitais que mais se vêem atraidos. pela poütic:a
ceonõmica brasilcirn. sáo aqueles especulativos, de cuno p~ e que, assini; uaze:m
serias riscos i economiol brasileira
·
O que se via na C!rnara. dos Deputados. agora. repete-se oo Senado
Federal: o exame aiterioso e aprofucdado da materia o;ede lugar ao .açodamento que
atropela as minorias e não faculta o debate mais aprofu:~dlldo c:b. matCria.. O projeto é
importantíssimo e suarda rebç!o direta. com o futuro do Pais, todos afirmam.
Entretanto, seri votado sem que se tenha realizado um seminârio., um simpósio, umz
audi~cia pUblica. sem que conheçamos com mais segurança c profundid!lde zs. opiniões
de especialistas e. e~pecialmente, dos segmentos da sociedade brasileira diretameru.e
imeressadoscenvolvido~naquestão.

·-

_

_

__ _

Dada esta realidade. resta-nos afirmar nossas posições para que. pelo
menos. fique registrndo para a história que algumas forçu politicas, neste momccto
critiCO". antes de decidir. proeuratam observa%" os ínteressc:s maiores do Brasil e dC seu
povo. Dai porque optamos por apresen%ar a seguinte proposta de Substitutivo ao Projeto
de Lei da Cãmar:r. n•_]2, de 1996, que "dispõe sobre os serviço$ de telccomunica~ c
sua organização, sobre o 6rgão regulador e di OUtraS providênciaS", !:los seguintes

tennos:
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An.. t• A organi:::aç!o dos serviços de telecomunicações. a exploração de
Serviço MÓYd. Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de Transpone de Sjnais de
Tdeco~ca.çõcs por S.atdites, bem como a utilizaçlo da rede: pübli(:a de
t~caç&s pm a~ do Serviço de Valor Adicionado. regulam-se por esta
let. relativamente aos semços que meociona, respeitado o que disciplina a legislaçio cm
visor•. em especial a Lei 4.ll7, de Zl de agosto de !962. pelas Leis 8.987. de 13 de
fi;"ereu'O de 1995 e. no que for compativel, pela legislação de telecomunicações cm
VIgor.
An. 2• Sujcium-se i disciplina desta lei os serviços de telecomunicações
elencados no .an. 1°, observa.du as seguintes definições:

I· Serviço MOvei Celular é o serviço de telecomunicações mõvel. terrestre.
aberto à com:spondêK:ia pUblica. que utiliza. sistema de radiocomunicação com t6cnica.
cdular. conforme definido !la regularnenJ:açio, interconectado i rede pUblica de
tdccomunic.aç&s, e acessado por meio de ten:nicais ponãteis, transponiveis e
veiculares. de uso inc!Mdual.

H· Suviço Limitado é o serviço de telecomunicações destinado ao uso
próprio do c:xeaname ou i. prestação a terceiros, desde que sejam estes a mesma. pessoa.
ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela realizaç!.o de .atividade

~
m. Setviço de Transpone de Sinais por Satélites é o serviço de
tdccornunicaçOes que, mediante o uso de satelites. realiza a ~ e emissio de sinais

de telecomunicações. utilinnd.o r.adiofrcqOencias predeterminadas.

Art. ]• O Serviço Móvel Ce!ular seri explomdo em regime competitivo-.
eotrc empresas sob controle: acioa:irio estatal e concessionârias privad3s.. com a
utiliz:açio de duas faixas difereDei:r.da. de frcqii6ncias de open.çlo. assegurada a
concctivida.de, oos seguintes termos:

.

I- Faixa ''A.., destinada i prestaÇão de serviços .por empresas sob controle:
acionãrlo eswai:.
II· Faixa "B", destinada. i prestaÇio de serviços por concessionãr:i.as.
Art. 4° O Poder Executivo tr.msformarã cm o::oncess&s de Serviço
Méwd Celular u permissões do S.erviço ele Radi01;om~cação Móvel Ten-estre Público-

Restrito outorgadas anterionneme à vigência desta lc:i. em condições similares as dos

demais comratos de coocessão de Serviço MOve! Cel~. respeitados os respectivos
pruos tenw:teSCC:Dl:CS..
Art.s"' O Serviço Limitado destinado ~ uso do próprio executante seri
aplorado mediante autoriuçlo., por prazo indeterminado, sendo ine:õgivel a !iciQÇlo
pan. a sua outorga e, quatJdo destinado a prestaçio a tereeiros. será explorado mediante
penníss1o a empresa constituida. segundo as lc:is bra.sileiras c com sede a administração
no Pais, pdo pruo de lO (dez) :mos, renovivel por igual periodo.
Art. 6• O Sc:zviço""de Tral'..spor'l:e de Sinais de Telecomunicações por
Satélites. quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Bnsil
será explorado, mediante concessão. pelo prazo de até IS (quinze) liDOS. renovivel por
iguais. periodos. observado o disposto DO art 9" destalc:i

§ 1° A concessio .assegurari o direito à ocupaç!o, por satCiites do
orbitais notific,'!das pelo Brasil e i. consignação das

conces.siorW:io~ de posições

rndiofrequencias associadas. devendo as estações de conuole dos. satf:lites localizar-se
em territõ.rio brasileiro.

§ :ZO As entidades que. na data de vigencia desta lei. estejam explora:~do o
Serviço de Tr.msporte de Sinais de Telecomunicação por Satf:lite, mediante o uso de
satêlites que ocupem posições orbítais notificadas pelo Brasil. tem assegurado o direito i
concesslo desu cxplor.!ç!o.
.
§ ~As. outorsas para a. exploração do serviço estabelecedo que o inicioefeuvo de sua prestaçlo .se dari somente apõs 31 de dezembro de 1997, exceto par.t as
aplicaçees em que sejam exigíd.as caractcristicas técnicas nio disponiveis em satêl.ites
para os quais. na data de vigência desta lei, jã tenham sido alocalhs posiç5es orbiui$
notificadas pelo Brasil.

·. § 4• O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite
somente poderá ser prestado a entidade que detenha a outorga para a explor.açio de
scrviço de tdecomwúcações, devendo ser assegurado trata.mcilto equit'lime e nio
discriminatõrio a todos oS ínteressados.
..
Art. 7" A cxplor.aç!o de serviços de telecomunicações por meio de
~ébt:es.~ qualquer de $WIS modalidades, depeade:i de outorga especifica. nos termos
da regulamentação. independentemente de o acesso se realizar a partir do tcrritõrio
nacional ou do. exterior.
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§ t• ~Será dada preferência à utilização de satélites que ocupem posições
orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilizaçlo de ~élites que ocupem posições
orbitais notificadas por outros paises.
§2~ - A utilizaç!o de posiçOes no espaçá orbital por satélites de
telecomunicações,. bem como a distribuiçJo de frcqOCncias do espectro radioe!Ctrico.
observado, em todos os casos. a seguinte ordem de precedCncia:

I· serviços essenciais vinculados ii. defesa nacional e à segurança pUblica:
II- serviços essenciais., explorados de forma continua, por intermCdio do
Sistema Nacional de Te!ccomunica~ e desticados. pela ocdem:
a) ao aJ:endimemo das necessidades da população;
b) à segurança do mmsporte público;
e) i segurança do património;

m- serviços perifêricos destinados i teledifuslo de infonnações;

rv- outros serviços periféricos. destinados. pela ordem:
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II- organizar sua estrutura. observada a legislaçio peninente ao processo
orçamentãrio e demais regras que regem a Administraç.ão Pública;

ID- elaborar a Politica e o Plano Nacional de Telecomunicações,
submetendo-os ao Congresso Nacional. para posterior aprovaç.ão;
IV- aprovar, por maioria absoluta dos seus membros,. c edição de
Resoluç.ão Nonnativa destinada:

a) promover e estimular o desenvol'limento da indUstria de equipamentos
de telecomunicações de capital brasileiro, visando .s=tir o desenvolvimento da
pesquisa e da tecnologia brasileiras;
b) estabelecer critêrios tarifirios e de formação de preços de serviços de
telecomunicações e insritufr a sistemãtic:a para o reãJustC de-tarifas C preçoS;

c) estabelecer' normas têcnicas_ padronizadas e especificações a serem
observadu na planificaçlo da produçio índustrial e • na filbricaçio de peças.,
componentes, aparelhos e equipamentos utilizados cm telecomunicações;

d) estabelecer as condiço5cs para a construção, ocupação orbital.,
lançamento. rnstreameato, operação e exploraçW de serviços de telecomunica.ções via
satdite;

a) ao uso ~e cooperativas e para fins operacionais:
e) estabelecer normas C'Omplernentares às leis e regulamentos em vigor
b) ao U$0 cçmunitário;

visarldo o desenvolvimento da prestaç!O de serviços de

e) para prestaçJo de serviços comerciais a terceiros;

V- promover audiencias püblicas e debates tecnicos e instituir comissões
especiais para a elaboração de norma administrativa ou mínuta de proposição legislativa;

d) ao uso compartilhado e ao uso privativo de uma mesma pessoa fisica

VI- definit procedimentos de

ou juridica.

t~leconumicações;

prê-<jualifi~.

nas licitações;

VII- supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações:
§ 2" - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas

por outros paises esti. CODdicionada i. prêvia coordenação com a administração brnsi!eira
das posições .orbitais e freqOCncias associadas, e a. que sua contratação se faça com
empresa constituída segundo as leis bnsileir.u e com sede e administração no Pais, na
condição de representante legal no Brasil.
Art. 8° Fica assegurada a qualquer interê:ssado na prestarrão ·de Serviço de
Valor Adicionado a utili2:açào da rede pública. de telecomunicações:.

Parágrafo único- Serviço de Valoc Adicionado e a atividade ~eri%ada
pelo acréscimo de reausos a um serviço de telecomunicações que lhe dâ suporte.
aiando novas utilidades relacionadas ao =o. :um:u:enament_o. apresentaÇão,
movimentaç!o e recuperação de infonnaçi5es, n~o caract~go-~ploração de serviço
de telecomunicaçóei

Art. 9"' A participação de pesso~S fisieas ou juridic:as estrangeiras no
capit.!ll. social de empresa exploradora de serviço de telecomunicações somente e
admitida- se eferuada por meio de aç&:s sem direito a voto ou de _ações com direito a.
voto que não excedam a 33% (trinta e trés por cerno) do capital social.
Paci.grafo Unico - A. responsabilidade pela administrnção de empresa.
exp!orndorn de serviço~ de telecomunicações e privativa de bnsileiros nato~ ou
naturalizados hi mais de lO (dez) anos.

Art. IO. Os processos de outorga pata ~ploraçio dos serviços de que
trata esta lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de controle socierãrio
das entidades exploradoras, em estimulo i competição
Parãgrafo Unico - Na exploração de :serviços de telecomunicações em
base comercial, deverão ser asseguradas a inten:::mectividade e a interoperabilidade das
virias redes, a justa competiçio entre _os respettivos prestadores do -~rviçcs e o uso
eqilitativo do competente plano de numeração.

VIII- autorizar os SCJViços de telecornunicaçi5es em carál:er experimentai
cientifico, desde que n1o existentes ou não regulamentados;.

IX- definir padrões de qualidade dos serviços e de desempenho du
concessionãrias. permisssionãria.s e das autoriza.~
X· representar a RepUblica Fedentiva do Brasil na União Internacional de
Telecomunicaçlles- L'IT;
XI- encaminhar proposições de sua competo!nda aos Poderes Legislativo

e Executívo,
XII- sistematizar. por melo de regulamentação ~specifica. os
procedimentos de interco_neleão das redes, fixa,n.do sua operacionalidade e. ~for o caso.
sua forma c obrigatoriedade no ato de outorga.
An. 13. Compete ao ConSelho Brasileiro de Telecomunicações elaborar
seu regimento interno que. para entrar em vigor. deverã ~r aprovado pela Comissão de.
Ciência e Tecnologia.. Comunicação e Infomzã.r:ica da Cãmara dos Deputados e Comiss.io

de Educação do Senado Federal.
Art. 14. O Conselho BrasUeiro de Telecomunicações compõe-se de 5
(einco) eonsc!hciros.
·
§1~ Os membros do Conselho ~Jio eleitos pelo Congresso Nacional i
partir de lista quíntupla pancada vaga apresentada pelo Presidente da República.

§:ZO Na eleição pelo Consresso Nacional, o mais votado seri membro
eietivo do Conselho e o segundo colocado, membro suplente;

§ 3~ Os membros do Conselho -ae...erao Ser b_rasileiros. ter mais de 21 anos
de idade e reputação ilibada •

.An.. t 1. Ê instituido o Conselho Bmsileiro de Telecomunicações,. como
órgão regulador, nos termos do art 21. inciso XI. da Constitui_çlo _F:edera,l, com !!
competC:lcia. composição e organização definida ~es:~a Lei.

§ 4" A dur.J.çic) dO-mandato dos membros do Conselho seni. de
anos, admitida uma recol'!duçii:o~

§ ! - .O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao
Coagresso Nacional. com estrutul'll autõnoma e sem subordina.çSo hie:rirquica..

§ ~ N~ indicação da primeira composição do Conselho. o 3°, ~ e 5°
indicados terão mandil:to de dois anos,. de modo a permitir a renov;~.çio bienal:

0

§ 2° - Os recursos para a ccnsdtuiç:/io do Conselho Brasileiro de
Telecomunieações e dos SCI:Viços necessarios ao seu funcionamento correrão por conta
do Orçamento da Uniio.
AJt.

12. O Conselho Brasileiro de Telecomunicações teril como

;r {quatro)
-

§ 68 Para assegurar plena independência nas decisões que lhe. forem
confiad:is. durante o exercício do mandato, aos membros do Conselho e exigido -o
regime de dedicaçio ~usiva sendo-lhes assegurados. no que couber. as mesmas
obrigações,. garantias, prerrogativas. impedimentos, vencimentos e vantagt:ls
reconhecidos aos Ministros do Tribunal de Constas da Uniio.

atribuições:

f.
orçamentãrio:

enviz:: mensagem

ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto

§ 7" A si~o prevista co parágrafo anterior, especialmente quanto a
impedimentos e vencimentos. persiStirâ nos dois anos pOSteriores ao encerr.unento do
mandato de um membro do Conselho
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§ SO Em caso de vaga. o membro que for nomeado etl! _substituição
exerccri o mandato até o fim do periodo que caberia ao substituldo.
§~ É vedada a subsrituiç.lo dos membros: do Consdbo no decurso do
mandato. salvo por justa c:wsa,. apurada em inqueri:o administmivo, so""b pena da
nulidade da decisões tomadas:

§ 10 O membro do'Conselho que_ faltar, sem justo motivo. a 2_~duas)

reuniaes consecutivas. perdcri... automaticamente, o cargo.
Art.l7. O Conselho, com a presença da maioria absoluta de seus
membros. reunir-se-à ordinarivnenre na forma prevista 1'10 seu regimento in~erno

00209

nossas telecomunicações. priorizando o capital brasileiro no efetivo conttole de empresas
concessi~ de serviços de telceomucicações,. com oCorre na maioria dos países do
rrrundo dcsenvolvido. inclusive naqueles cnterxlidos como ~berço do liberalismo
ceonômico..:
S. por ü.ltimo, procuramos assegurar a ampliação dos senríçcs de tclccomunieaçlo,
de um apoio efetivo ao conhecimento, :ttrav"és da pesquisa. bem como. ã
de seus quadros. considerando que esta. se coi!Stitui uma das áreas mais
diretamcnte envolvidas no anJai desenvolvimento cientifi«o c ttcrlolõgico, e nosso pais
ainda. Sendo portador de grmdes dificuldades 6nmeeiras para realizar este tipo de
empreendimento.
através

Q~Pacitaçio

An. 18. F;ca a Uniio .autorizada a cobrar pelo direito de exploraç!o dos
serviços de telecomunicações e pelo uso de ~frequenci&s,. respeiwb. a ordem de
preeedencia de que trata o art, 7" .

Saladas Comissões.

P:uig:rafu Unico. Os recursos provenientes d1 cobrança de qu7 trata este
migo sed~ destinado~ ao Ministêrio. d~ C~~ para a.plicaçlo no
desenvolvimento dos se:Mços e das competencas .atribu:ldu ao órglo rezulador.

-~ADOk JIJsÊ EDUARDO OUTRA
;.._...,<.
t.idcr do PT

em IS dejulbodei996.

>

Hr/;'Ç

As

Art. 19.
empresas. con~essionâriu dos serviços de teieeomuiUcações
slo obrigadas a apliear. no Brasil pelo menos 1% (u!p por cento) de seu~ em
pesquisa e desenvolvimento teepolõgico e, entre outros._ f?~ c capa~ de
especialistas e o desenvolvimento de equipamentos. mltenalS ~ e tea~oiOSIII de

VOTO EM SEPARADO, 'VeNCIDO DO. SENADOR
HUGO NAPOLEÃ01NA CÓMISSÃO DÊ SERVIÇOS 5E.
INFRA-ESTRUTURA. sobre o Projeto de- Lei da Câmara
ne 32, de 1996 (N° 1.287196, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da .República•. que •dispõe
sobre os serviços da te-lecomunicações e sua
organização, sobre o órgão regulador e dá outras

,.,_

Art. 20. Fica mantido o Fundo de FI5Ciliza;lo das Tc!ecomuni~
regido na. forma estabelecida pela Lei n" 5.070, de 7 de julho de 1966, que o instituiu.

providências~.

Art.. 21. Esta lei entra~ vigor na data de sua publicaçlo.
Art. 22. Revogam-seu disposições em conttirio.

JUSTIFICAÇÃO
Sem dúvida. o texto do PI..C 32196, remetido ã esta Casa pela Cirnan. dos
Deputados, modificando a venlo original do POder Executivo, qu~ regulamenta ·~e do
que detennina a Constiruiç!o FedenoJ com relaç!o às tel~mumcaçõc:s, espeoa.Jmente
ServiçO de Telefonia Móvel Celular, tm:luz uma tentativa de_ aperfeiçoamento e
eorreçio de alguns equivocos ca linha de decislo do Governo, quando se refere a
aiaçlo do órg!o regulador e de outros itens de signifíativa. importã.Dcia para a irea.
Entretanto, o texto da Cimara nos chega. ainda, acasalando equívocos que
ftagilizam a defesa do intc:fesse naeiorW. segui~roe do interesse_ pUblico. _quando. na:
Iõgia gerzl do texto mantêm uma. a linha. de definições que ~ aquela ~alada na
nossa Constituição. a qual. boje. adotamos, como ponto de partida. no sentido do que
defineo.art 21, em especial o~ inciso XI.
Os caminhos que deveriam ser seguidos na orpcizaçlo e gestão dos
mencionados serviçOs. objetO do projeto em exame, Dia poderiam comrariu a
dcterrninaçio CODstirueional de que toda c qualquer deciiõlo quamo a o~izaçlo dos
serviços da ttlccomuniCllções no pais, d~:Wm ser precedidos pela
de u~ õr~io
regulador Sobre este item. em nosso voto. a.tn...CS de uCs :ut1gos do .subsututwo.
encaminhamos uma proposta tnJ.tando do referido õrg.2o. rcspectívomlente qu"Znto i wa
c~. atribci9ões. eomposiçlo e funeioruunento.

.Wa.çlo

1. RELATÓRIO
Nos

tennos

do art. 61,

c:ta

Constituição Federal,

o

Excelentíssimo Se-nhor Presidente da República submeteu ao CongreSso
Nacional o Projeto de- Lei que "dispõe sobre

a exploração do Serviço Móve-l

CelUlar, sobre Telecomunicações por satélites e dã outras providências".
Na ExposiçãO de Motivos, o Ministro de Estado das
Comunicações salienta que, enquanto não for "editada a lei a que se refere o
inciso XI, do art. 21, da Constituiçao•, o presente prc;eto constitui "passo
fundamental no atendimento

à demanda por serviços de Telecomunicações~.

Na Câmara dos Deputados. o Projeto foi distribufdo às

Apresentamos. ainda. alternativas par.J al.gun> itens que consideramos mais
próximos do que deverill ser tr.tduzido neste projeto de resuhunentaçio. a exemplo de

Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; (je- Trabalho, de

J. gararuir que o Brasil conte com um regime comperilivo no Scrvíço MõVcl Celular.
explicitando no teXtO qne este serviço deva ser explorado, cm cada ãrea. ~ regime de
competição entre as duas linhas de empresas (Art 3°):

Justiça e de Redação. Foram relatores, respectivamente, os Deputados Arolde de

2. esumos propondo a supresslo do Patigrafo Único do Art 4°. e dos Arts. 5° e 6° do
PLC ~2196 com o objctivo de restaurar o principio da verda.deiu competição entre
empresas clo Sistema Telebr.is e outras empresas que venham a investir nesta ãrea.
Principio este que noneou os discursos de diversos membros desta Casa. inclusive do
prõprio Exmo. Ministro Sérgio Moita durante a discussio da: PEC- Proposta de Emenda
Constitucional- que tratOI.I da quebra do monopôlio:

Administração e. Serviço Público; de F'manças e Tributação; e- de Constituição e

OJiVéfrã, José Carlos Aleluia, Amoldo Madeira e Ary Kara.
Na primeira Comissão recebeu 44 {quarenta e quatro)
emendas antes e 85 (oitenta e cinco) depois do Substitutivo apresentado pelo

Relator.
3. Ao nos referirmos :a. utilin.çlo de posições no espaço orbitai por satelites de
c distribulçio de freqüências do espectro rndioelétrico (§ r. M. 7".

tdecoJtllJIÚCaÇ6eS

do Substitutivo). o fazemos tomando por refcrincia não um bem privado de um sctor
que se regule pelas regras do . Direito Privado. ai tomamos por referCncia o
prevalecimento do interesse nacional, seguindo-se do i~ pUblico. que obedecem a
regras de Direito Público, sem privilegiar a ordem de çhegada ou de preecdénl:ia. ou.
ainda, de quem paga mais pelo bem cm questi5.0:

Tendo sido requerida urgência. o Projeto foi ao plenãrio
daquela Casa, quando recebeu 9 (nove} novas emendas.
Aprovada a redação final, foi o projetD encaminhado ao
Senado Federal, onde foi distrlbufdO às COmissões ds Constituição, Justiça e

4. sem ímpedir a presença. do Cllpital e:aerno cm nosso pais. modificando o Art. t 1, do
PLC r(> 32196, temamos garantir que nio seja aliemdo para. estnngeiro.s o eomrole de

Cidadani.i Assuntos Econõmicps; e Serviços de Infra-EstrutUra. _
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Ainda que não seja objeto de exame por parta desta

da expressão "Serviço Móvel Celular"

Comissão, permito-me citar, de forma sucinta, as 4 (quatro) emendas que
apresentei perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

A primeira suprime o art 4° que prevê a transformação

A ratio desta iniciativa é a inclusão da abrangência de

celular é uma têcnica que abrange o serviço móvel ou fixo. Tal foi igualmente a
preocupação do Deputado Inocêncio OliVeiiã atraves de emenda de plenário n2
Câmara dos Deputados.

Restrito em concessões de Serviço Móvel Celular.

Alem do mais, a exclusão do Serviço de Terminais

Essas permissões foram aiintas pelo art. 43, da lei n"

Celulares fixos constitui uma restrição injustificável Aliãs, a nonna 4 do Ministério

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, não podendo, pois, ser transformadas.

suprime

por "Serviço de Telefonia Celular".

terminais celulares fixos, admitindo o uso comunitário, coletivo. A comunicação

das atuais permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público

A segunda
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os

arts.

5°

e

6"

que,

respectivamente, prevêem a constituição de subsidiárias da TELEBRAS para a

das Comunicações .que regula

o

Serviço Móvel Celular permite que

as

treqüênc'.as sejam t.:tilizadas para aplicações iixas.
Aliás, tal foi a preocupação na Câmara dos Deputados.

exploração do Serviço Móvel Celufar e posterior alienação de participações

dos Senhores Congressistas Roberto campos e Luis Moreira, entre outros.

soei etárias.

Ocorre, todavia, que o art. 37,

XX.

-o

(combinado com o

Projeto restringe o uso do terminai celular

ao

individuo, vedando a utilização ou acesso colativo com prejuízo para as
art. 17S), da Constilulção Federal, exige autorização legislativa para a criação
populações de baixa renda e penalização para a área rural.
das referidas subsidiárias.

A minha tendência ã acatá-la na redação da emenda
A terceira suprime o parágrafo único do art. 11 que

assegura que, pelo menos, 51% do capital votante das empresas concessionárias

oferecida pelo Senador Freitas Neto e, adiante examinada, com uma modificação.

Em função do que ora exponho, é que sugiro a

pertençam, direta ou indiretamente, a brasileiros,
O dispositivo consubstáncia evidente incompatibilidade

com os principies que iritonnan1

a ordem econômica consagradOs no art 170_ da

Constituição Federal. Além do mais, a restrição ao controle do capital de
empresas brasileiras por estrangeiros perdeu

a

expressão "Serviços de Te~nia Celular", nos arts. 1• caput, 3'1' caput, 4° caput,

& e 11. E acredito que essa modificação pos:sa ate ser acatada como attera~o

de redação, oo emenda de redação.

sua base constitucional com a

A segunda de minhas emendas modifica o parâgrafo

revogação do art 171 da Carta Magna pela Emenda Constitucional rf 6, de 15 de

único do art 14 para adimitir que os recursos provenientes da cobrança da

agosto de 1995. Como pode a lei estabelecer restrições ao que a Constituição

exploração dos serviços, de Telecomunicações e pelo uso de radlofreqQênclas
sejam também destinados a sefViços deficitários de interesses sociais e no

revogou? Dir-se-ia que o Projeto estâ se baseando em artigo revogado.
A quarta substitui a expressAo "interconectibilidade",

serviços de acesso co!etivos. A emenda por si se explica Pretendo adotá-la.

por "interconectivldade" por ser o correto.

Já o Senador Freitas Neto oferece três emendas. -

Trata-se de emenda de redação.

A primeira, ao propor nova redação ao §

O Relator, eminente Senador Ney Suassuna, cçmtudQ,
sô acatou a quarta emenda

forma mais abrangente do que a

Na Comissão de Assuntos Econômicos,. como se.viu, o
Relator, nobre Senador Osmar Oias, manteve o texto original da Câmara dos

1• e o art. 2",

contempla o serviço fixo e o atendlmimto CÓietivo -rural e público. Só que o faz de

de minha .iutorla; reconheço e. por iSso mesmo,

quero acatá-la, substituindo apenas -a expressão ·serviço Môve! Celular" por
"Serviço deTelefonia Cefufã?. Pelas razõeS expostas.

Deputados.

Entendo. também cabivel. o § ;20 criado pelo Senador

ComiSsão de Serviços de

Freitas Neto, para propor que as ~entidades exploradoras do serviço móvel celular

de

deverão colocar em serviço-s% dos acessos instalados como· Telefone de Uso

minha autoria, 3 (três) do ilustre Senador Freitas Neto e 1 (uma) do Senador

Púbico implantados em rodovias, pontos de convergências e comunidades rurais.

Gerson Camata. Examinemo-las, uma a uma:

fora da área de atendimento bâsico da rede pública convencional". Essa, aiiâs, ã

Cabe, agora, o exame na

Infra-Estrutura ·perante a qual foram oferecidas 6 (seis) emendas, sendo duas

1) Na primeira das minhas emendas, ofereço nova

a d!retriz adotada hoje pelas nossas "Teles• para atender as populações

ria

redação ao § 1" do art. Z' para conceituar o Serviço de Telãforiia Celútar como-

mencionadas

sendo o Serviço de Telecomunicações, fixo ou móvel, e proponho a substituição

"entidades" por "empresas concessionárias".

referida emenda. Sugiro apenas a substítuição da e:icpi'e-SSâo
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O Ministério das Coinlinicaç!es foi criado em 1968. A

A segunda, ao modificar a redação do art SO, para

prever a aiação de associadaS de âmbito estatual.

TEL!:BRÂS em1972. Em 1990 o Ministério foi fundido com o de Transportes e de

A terceira acrescenta § 20 ao artigo 11 para estabelecer

Minas e Energia, para a críação do Ministério da lnfra-Esturura. Este, em 1992. foi

que somente haverei concessões "a empresas que lenham sede e administração

desmembrado em Transportes e Comunicações e Minas e Energia. No meSfT'.o

no território da respectiva unidade da Federação~.

ano, o Ministêrlo dos Transportes e Comunicações fel transformado em Ministério

A razão de ambas as Iniciativas é nobre. Visam, como
reconhece o autor. respeitar os ~direitos da população de cada Unidade

Federada"

dos Transportes e criado (ou recriado) o Ministério das Comunicações. tendo eu.
no Govemo do Presidente Itamar Franco, para

eo respeito ao principio da Federação, t.ma vez que Estados menores

honra minha. sido Titular da Pãsta.

O conjunto de leis, decretos-leis,

d~tos

e portarias

ver-se-ão privados de serviços, s~do obrigados a reportar...se a concessionárias

encontraMse reunido no

baseadas em outros Estados. O motivo que as inspirou é.a anunciada fusão das

Professor Aurélio Wander Bastos, como bem esclarece o Deputado Arolde de

•Teles• em empresas regionais, circunstância que neutralizaria a manutenção ou

Oliveira, no parecer perante

criação de companhias estaduais.

Diga-se de passagem que o Dr. Aurelio Wander Bastos foi eximio Consultor-

Por mais que reconheça o valor das proposições, não

J~ridico

O

Junta Comercial da Unidade da Fedel'ação onde os serviços serão prestados•.
A iniciativa é louvável. Na justificação, o autor diz que

a rejeitar as duas emendas anteriores, tambêm não posso acatá~la. É que

Sob o ponto de_ vista de fpto ~ exigência de 3 anos de

projeto

de

lei

constitui

iniciativa

1) Espero- que o õrgáo regulador (Comissão Nacional
de Comunicações) seja efetivamente independente nas decisões e autónomo
orçamentária e financeiramente. E. bem assim, que -suas atribuições nõ!io precisem
ser referendadas pelo poder público. CasO-cõntfãriO, ã autonomia ruina- por ter'r'a.
Por outro lado, não haveria sentido em que o 6rgão
regulador, ã semelhança de uma entidade autãrqulca, fixasse tarifas para
empresas privadas em regime de concorrênc_ia.
O Ministro das ComunicaçOes

apresentei, perante a Comissão de Consfífuiçáo, Justiça e Cidadania. emenda
suprimindo o artigo que atribuía 51 % do capital votante a brasileiros.

pre-sente

As retrições que eu ofereceria estão consubstanciadas

visa preservar os "Estãdos pequenos•.
Mas. pelas mesmas razões conceituais que me levaram

Comissão Técnica da Câmara dos Deputados.

nas emendas que apresentei e, bem assim, nas seguintes obser~ações:

acrescentar § 2" ao art. 11 para estabelecer que 51% Cio capital da-s
concessionárias deverão ser de "empresas registradas há, pelo menos, 3 anos na

a

extremamente v::ilida.

da criação de subsidiárias, por considerá~! o inconstitucional.

A emenda do Senador _Gerson Camata pretende

Legislação Brasileira de Telecomunicações do

ao tempo erri que exerci as funções de ~inistro de Estado.

posso. infelizmente, acatá-las, por questão conceituai, uma vez que sugeri. na
Comissão de Constituição, _J_~tiça e Cidadania a supressão do artigo que tratava

~ivro

Setgio Mota.

na

audiência PUblica perante as três Comissões reunidas, esclareceu que o Poder
Exec:J_tiv.o pretende enviar, em_setembro. a Mensagem

~iando

o ConSelho. lsto

e

bom e salutar.

existência para as empresas concessionárias é, data vénia do Hustre parlamentar,

2) Outro asoecto dlz respeito ao que prevêem o artigo

restritiva. Além do mais, às vezes. por necessidade negocial, pode pretender se

14 e seu paragrafo: a destinação do; recursos provenientes das cobranças do

criar empresas novas. portanto com menos tempo de existência jurídica.

direito de exploração dos serviços de Telecominicações e dos serv1ços de

Ê o relatório

Radiofre~uência,

O parágrafo_ prev~ que seja o Ministério _da$ Comunicações,

quando o correto seria o T escuro Nacional.
Não pretendo apresentar emenda nesse sentido para
2-PARECER

náo desfigurar

o projeto. Mas quero lembrar aqui o que disse o Deputado Josê

Carlos Aleluia quando. em P!anário ofereceu_ o parecer em substituição â
Comissão de Trabalho, de Administraçâo e de Serviço Público:
'Na regulamentação do órgão fegu!ador.

O setor de T:e.lecomunicações foi estruturado com o
advento do Código Brasileiro de Telecomunicações, em 1962. A lei criou o

terem~~ de

fixar. como na proposta do ANEL,_ órgão que

Conselho Nacional de Telecomunicações {CONTEL), criando a EMBRATEL, o

substituiu o ANAEE, o destino da$ r_eç_eitas provenientes

DENTEL (hoje extinto) e o Fundo Nacional de Te!~municações.

da fiscalizaç:to, <'!lêm de outras receitas, dando, portanto,
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oportunidade ao Tesouro Nacional de reservá-las para

"Art.14 .................................................. ················-······-

fins sociais".

Parágrafo único . - Os recursos prOvenientes da
cobrança de que trata este artigo serão destinados ao Ministério das

Não O esta. por sinal, a finalidade do Estado?

3)

Um

último

circunstância do que o projeto somente

comentário

deve

mencionar

a

trata da satélites geo-estacionários, não

contemplando os serviços prestados pelos não geo-estacionários.

Comunicações para aplicação no desenvolvimento dos serviços públicos de
telecomunicações, sobretudo nos serviços d_eficitãrios de interesse social e nos
serviços de acesso colativo•.

Afora os aspectos mencionados, considero o Projeto de
Lei da

~ ;,o 32. de 1996, adequado, razão pela qual sou de

parecer que o

Este é o meu parecer, salvo melhor juizo.
de 1990

mesmo deva ser aprovado com adoção das seguintes emendas:

EMENCA Nco 1 - Ct
De autoria do Senador Freitas Neto
M~ifique-se

o § 1° do art 'Z' e acrescente-se parágrafo

ao art 3".
Senador HUGO NAPOLEÃO

MArt2":,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_, __ ,,,,..,,..,,.,

§ 1° ~ O Serviço de Telefonia celular é o seiviço de
telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza

EMENDA N" 7-CJ/96

sistema de radioc:otnunleaçi5es com téalica celular, conforme definido na

regulamentação, interconectado à rede pública de telecomunicações e acassado

AO PROJETO OE LEI DA_ CÂMARA N9
32, DE 1996 (N" 1.287/96, na Casa de

por meio de Nrminais portáteis, transportáveis, veicUlares. de uso individual, ou

Origem. de iniciativa do Pres1dente da
Rtlpública), que dispõe sobre os
serviços de telecomunicações e sua
organização, $Pbre o _6rgáo regulador e
dá outras providências.

fixes, quando se tratar de atendimento coletivo, J'UI'al e público, fora da área de
atendimento básico da rede telafOnlca pública convencional".

·Mao ....... _. ___,.............................- ...........................
§ 10 .................................................................................. ~
§ 'Z' - As empresas concessionárias exploradoras do
··iço móvel celular deverão colocar em serviço 3% (três por cento) dos acessos
.ados como Telefone de Uso Público, implantados em rodovias. pontos de
convergêrtcia

l!t"~s rurais, fora

da área de atendimento básico da rede

públ~·.
EMENDAtr2-CI

·:~··:.•.-~t...·~-o;~·r.

4

:.~-

I. Dê-se aO § 1.. do art. 2" a seguinte redação:

"Arl 2" ...................................................... ~_:.. .

e

§- 1° - Senriço de Telefonia Celular
o
serviço de te!eCIJmunicações fixo ou mõvel terrestre, aberto à
correspondência
pública,
que
utiliza
sistema
de
radiocumunicações com téocnica celular, interco:"lectado ã rede
pública de telecomunicações., e acessado por meio de
terminais portáteis, fixos ou móveis transportáveiS ou
veiCIJ!ares, de~ individual ou_ de acesso coletlvo.• ·-:..

2. Substitua-se nos arts. 1°, caput, 3 .., caput, 4°, caput, 5° e
11, caput, a expressao "Serviço Móvel Celular" pela ex·pressão "SerViÇo -de
Telefonia Celular".
-

••

"

JUSTIACAÇÃO

Do Relator - Oe-Redaçao

O § 1° do art 2~> do Projeto sob exame. ao definir o Serviço
Celular, excluiu da sua abrangência os terminais celulares fixos, impedinto o us.o
comunitário (coletivo) desses terminais, com evidente prejuizo para o regular
funcionamento desse Serviço. __
e~ssào "Serviço Móvel Celul~ por "Serviço dG Telefonia Celular".

_

· EMENDA N° '- Cl
DoRol.ator

Oê--se ao Parágrafo único do art.

reê<:.ção:

~4

a seguinte

E oportuno observar que o sistema de comunicação celular e
uma téalica, razão pela qual qualquer ser.riço de telecomunicação q-.a utilize
radiofreqOêncla pode ser fixo ou móvel.
Nessa conformidade, a exclusão, na defink;ão do Servk;o
Ceutar, dos tenninais celulares fixes, constitui uma restrição de caráter econõmico
injustifiCável, além de uma limitação técnica reprovável, motivada pelo interesse
lndisfarçá.vel de manter uma reserva de mercado para as combalidas e
ineficientes empresas estatais da telecomunicações.
Sobre o assunto, é conveniente lembrar que a atual NORMA
04. do Ministério .das Comunicações. que regula o SerViço Móvel Celular, permite
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que as suas freqüências possam ser utilizadas para aplicações fixas. como
ocor;e nos aema1s países.
Demais disto, o Projeto. inusitadamente, restringe o uso do
terrrunal celular ao individuo, vedando, portanto, a utilização ou acesso coletivo

ou comunitário, com prejuízo para as populações de baixa renda' que poderiam.
em curto espaço de tempo, usufruir de um serviço modema e eficiente, de

baixissimo custo e suscetível de operar com tarifas competitivas e de baixo
valor. se comparadas com os valores atualmente praticados no Sistema
TELEBRÁS/EMBRATE L.
.
Demais disto, a exclusão do acesso coletivo ao celular
penaliza, também, toda a área rural do Pais, onde praticamente inexiste sistema
de telefonia.
·
- -A substituição da expressão ·serviço Móvel Celular" pela
expressão ~serviço de Telefonia Celular", nos arts. 1°, caput. 3°, caput. 4°,
caput, 5' e 11, caput, justifica-se em razão da proposta de eliminação da
restrição pertinente à exclusão dos terminais fixos do Serviço de Telefonia
Celular.

Sala das Comissões 16 de julho de 1996

b.l'l~''
Senador HUGO NAPOLEÃO

EMENDA N' 08-CI/96
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO
32, DE 1996 (N' 1.287/96, na Casa de
Origem, de iniciativa do Presidente da
República), que dispõe sobre os
serviços de telecomunícações e sua
organização, sobre o órgão regulador e
dá outras providências.
Dê-se ao parágrafo único do art. 14 a seguinte. redação:
Parágrafo único. Os recursos provenientes da cobrança de
que trata este artigo serão destinados ao Ministério das Comunicações para
aplicação no Desenvolvimento dos serviços públicos de telecomunicaçOes,
sobretudo nos servíços deficitáriOS de interesse social e nos serviços de acesso
coletivo.
JUSTIFicAÇÃO

······················-----··-·-·-·-----··~·---·-

Sala das Comissões 16 de julho de 1996

-~0. oL~~-1
Se
U

ílor HUGO NAPOLEÃO
do PR., no Senado Federal
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pARECER N6 418, DE 1996

Da Comis!õão de Consriruiç!o, Justiça e
Cidadlzôa. sobre a Proposta de EmeDda à
Constituiç!o n" 30. de 19%.. que ..mcd"ifrca o

artigo 3./ e o Titulo H!L Ctlf!lmfo III. ~*I. da
F~e111l e_ o anigo 60 do Ato das

ComtintfçJb

Disposiçiks C"onstiru:irmol.~ Trrmsit6rlas-.

Divmls mudanças são promovidas pelo art.

s• da iniciativa no artigo 60 do

Ato du Disposições Constitucionais Trusdórias.. Nos dez: primeiros :mos da promu1gBç:1o
da EmeDda. os cutes federados dcstiaario ao ensino fundamental o minimo de Wh dos
~educacionais

vinculaclos pelo art. 212 da Constituiçlo, de forma~ promover a sua

aniversa6zaçlo e remunerar condigname:tte os seus docentes.

______ É criado.

RELATOR! Seuador LÚC[O ALCÂNTARA

DO

imbito de cada estado e do Distrito Federal,. um ..Fundo de

Descmrolvimcmo do Ensino Ftmdamental e de Valorizaçlt. do Magistério'",
a ser tqUiamcntado por lei Sua finalidade é a de viabilizar de fonna mais eficaz a a.;1o
do. poder público na oferta do· cosiDo fimdamc:sltal.. de acordo çom a lepctiçlo de
respoasabilidades cmre as unidades federadas prerista na nova ttc1aç1o proposta ao m.
21 I da Coast:imiçlo, e mediante o uSo dos recursos que sedo vinculado$ a esse aívd de
MmateDçlo e

l-Relatório

A Proposta de Emenda à Constituiçlo rf 30. de 1996. ~da Cimua dos

""""'·

Deputados e de iniciariw. do Presidente da RepUblica. altera diversu dispos:i~ de 111m1t
Lei Maior. rdati.ws i echw:açio. pctiçulannente as

rd'em~teS

ao ensino fimdamenta1 e i

rcpmiçlo de respoaslbilidadts cutte osnivcis de governo.

O seu art.

t•

Cada ..Fundo de Manutenç!o e Desenv~vimento do Ensino Fundamental e

de

Valorizaçlo do Magiscério'" scri composto pelo percentual de, pelo menos. 15% dos

seguintes recursos:

I. os impostos relativos a operaç1les sobre circulaç!o de mercadorias e :oobte
acrescenta

novo inciso ao· art. 34 do

constitucional

te:cto

prevendo a possibilidade de isrte:veDçlo federei no csrado que 4escmnprir a aplicaçio da
receitt minima de impostos. incluídas

G

originadas de transfctinci2s, ria

miiiutel:lçlo

c

prestações de serviços de transp~Xte in!C1C:Stadual e intenntmicipa! e ~ cormmicaç!o.

inc:tusi.ve a pan:e!a devida pelos estados a seus munic:ipios (art. 155. inciso I, alínea b c:lc
art. l!iS. iDc:i:oo IV).

desenvolvinu:ztto do ensino, como pcM o ut. 212 da Lei Maior.
Z. as tr.msferênc:ias constitucionais da Uni!o aos estados. Distrito Federal e

Dois incisos do art. 208 da Constituição Fc:dml slo modificados pelo art. 'l:
da iniciativa. O primeiro Iafirma a obrig;tteriedade c i-gratuldade dO eftslnO: ~~
Pala as pessoas qoe do tiveram acesso ao CDSiDo fimdmnentaJ n1; idade adeqaada fc

municipios. relativas ao ~llttl da am:c:&daç!o dos impostOS sobre rendas e proventos de

--qitalquer natureza e

so~

produtos indUS'Irializ:ados (art. 159, icciso l, alíneas a e b, e

inciso II).

mzntido somente o prizlcipio da gruuidade. J.i o segundo inciso institui a progressiv

uciversaliz&çio do ensino mr:dio gratuito.

A distnbuiy!o dos r=sos de cada fundo
nUmero de alUDas

Cabcrâ i. Uniiio complementar os
O art. :;• da proposta altera a

rcda~.lo

dos parágrafos do an. 21 I da

~

fari de forma proporcional ao

malliCulados nas redes de ensino de çada esado e de =
~dos

municlpios.

fimdos qiWido. n.a sua distribuição. nlo for

atingido um valor minimo por aluoo definido P3r.J. todo o pais. Seti tnnbem dever da

União aplicar o cquiv.Uente ao minimo de. 30"k da sua vineulaç!o de reeursos
~onstiruiçilo e aercscent: mais outros dois. Dessa forma. ~o ffitr®!Wm. -~--educacionais.. confonne o art. 212 da Constitniç!o. ã ~caçilo do ~fabctismo e ao
propósitos da funç!o rcdistriburiw e supletiva dt União. os principies de cqualizaçiio de
ensino fimdamenW.
oportUnidades educacionais c de padrlo mínimo de qualidade do ensino. Os municlpios

penmme<:on com o d = de :rotu:ar prioritariamente no ensino fundamental. Sua aça:o
pricritâria deixa de ser e1eercid& tambêm no "ensino pré--esçolaf". e passa a sê-lo em toda a
educação infantil Os estados e o Distriw Ftderal. por sua

vez._

de\rerio atua:r

prioritariamente no ensino fundamental e mêdio. É prevista também a eol111boral;!o de

Em um pruo de cinco !!DOS. os governos deverão. de fonna. progn:ssi-n.

ajusw soas c:onlnbuiç&s aos fimdos. com o propósiw de gar.mrir um .. padrio minimo de

qualidade de ensino", mediante um &spendlo por alUJio definido nacionalmente

estados e munic:ipios na m:ti.versalizaçlo do ensino obrigatório.

Um percentual minimo de 60o/o dos reeursos de cada fundo sai destinado i
De acordo com o m. 4• da PEC em epigrafe. o § !i• do art. 212 do tr.d:o

remuneraçlo dos docentes do ensino fimdamenW ..em cfetivo e1ecn::icio do magist6io".

eonstitucional passa a tet nova redzçio. Assim. ~ excluida da lei Maior a possibilidade das
empresas deduzirem do valor devido do sal6ri!XduCIIç!o o que for aplicado no cnstno
fundamental de seus empregados c dependentes.

FirWmcme, o art. 6" veda o lt$0 de :nedid:ro proyjsória na regubmentaç!o de
todas as disposiçOcs tratadas pc:la PEC 30J96.
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Cabe apontar afuda que a Cintara promoveu diversas alteTaÇOes na proposta

original do Presidente da República, mantendo. enlretantO., os seus ptinc:ipios essenciais.
Além das alterações que c.hegmn pam a anâlisc do Senado.

m1

forma da PEC 30/96, a

Cimara decidiu manter, conlr.!rimnente à proposta original. a tclaç!o atual do art. 206.

médio" por "progressiva uni.versafu:açlo elo casino

m~o

gratuito". Ora, numa visll<

realista,. $6 cabe pensar em anivcrsalizaçlo do ensino médio se este for obrigatório '
gratuito. A idéia de~ n!o impüça apenas. a obrigatoriedade da oferta pele

Estado. mas

t3m.bbn a da fn:qümcia à escola. Por outrO ladO, a menção ii gratuidade

i:

rv. que trata do princípio da gmuidadc do ensino público. c do art. 208.. incisos IV

redundante. uma vez que ela obviamente não se refere às instituições de ensino privadas.

vn. referentes aos dcvr:rcs do Estado. respec:tiwmen!e,. com a edtleaç!o infantil e a

mas aos estabclecimeQ!os oficiais. nos quais. por força do inciso IV do art. 206, o ensino já

mciso

e

00215

ofem. de progmnas: suplementares de apoio :~o ensino fundamental A mudança S'llgerida
pm. o art. 2t:n, soble o principio da aurooomia universitária. passou .• constituir proposta

...

é gratuito.
Com ercito, a proposta original do Poder E"teeurivo incluia o "pr'Nscolar"'
junto ao ensino médio no principio da "progressiva universalinçio". Como a C~
optou por manter a genciosidadc- constitucional. inscrita no inciso IV do an. 208. de
estipular o dever do ~o na oferta da educar;lc infantil (atendimento em creches e préescolas às crianças de zero a seis anos de idade). o texto sugerido pela PEC 30/96 ao inciso

n mam:eve uma tedaçlo de sentido cquivaleme àquele em vigor, embora uSandÕ um termo,
O instrumento da ãrterveDçlo fedem! nos estados constitui uma medida
e:ctrema somente pmista em ~ excepcionais. Tanto é assim qlie o art 34 do texto

constitadonal adota o principio sc:al da nlo-intcrvCnçlo, apontando a

sesuir

"uni'Jmlli2ação... mais

3$C8divel

do que o atual, ..obrigatótio". Por isso, ainda que a

amdança resultante seja de pouca relcv.incia. não há motivo para apresentar·lhe objeçõcs.

I"'ZZ3es
A rejeiç!o da Câmara à prt)poSta de mudança dos incisos IV c VII do art. 208

especiais de e:teeçlo.

s1o questionáveis. Dada a zclativa escassez de recursos, a inici~va otiginal tentou

Dois motivos. entmanto.. recomendam a ms~~çlo da medida sobre o
assumo contida na PEC 30196. Em primeiro lugar, J:!i a razio da eqtixdade de trall:mcl1to.

~

9 m,'35 da Coastitaiçlo. que tn1ta da iatervençlo de esl&dos nos mmricipi~ mmbém em

~ fundamcabl, o que parece sensato.

c:ariter excepcional. prevê essa possibilidade ao caso de ~nJo tiver sido aplicado o micimo

de que essas medidas fazem parte da política educacional. dcilWldO as referidas

exigido da receita municipal na mmutclçlo e desenvolvimento do eusino"'. A proposta da

..,__

PEC viria a.ssim corrigir nma omisslo do texto C011Stituciomd. Afinal. que ruio havcia
pca que o (b;umptimadv da devida apli~ dos recunos cdw:aci.oaais no ensino seja
considmdo uma falta. mais grave qoa:ndo

~

estabelecer prioridade para a população de menor renda no atendimento em =hcs às
de zero a três anos c nos progmnas suplementares de apoio ao estudantes do

Ccntu.d.P. submetemo-nos à vis!o ~clomina:nl:c

disposições ·constitucionais como princípios progrmnãticos. _ainda que de realização

pelo municipio? A própria

2.3. A repartição de respollsabilidadcs entre os niveis de governo

COIIStituíçio é clara ao defiair. em seu art. 23, inciso IV, que: é da compctêlx::ia cormmf da
As altemÇõcs propostas ao art 211 são de suma impottil'lcia. Embora (

Unilo.. dos estados. do Distrito Federal e dos municipioS.:"propotcionar os.meios de acesso

papel snplctivo e ~butivo da Uniilo em relação aos ~do$, DistritO Fc&i:al ·

à cultura. 3 educação e à ciência...

municípios já seja norma constitucional, existe uma certa indcfiniçllo. sobre os p:rimetro
Por outro lado. se, ccmo bi consenso em se afirmar, a educaç:fo escolar é

que devem orientá-la.

A iniciativa em análise ac-ertt ao introduzir os principies d.

fator essencial para o dcscnvolvimec.to da pessoa e do pais. assim como para a resolução

":cqualizaç!o das oportunidade. educacionais"' c do "padrão minimo de qualidade d•

dos nossos ttadicionais desníveis sociais e n:gioMiS.. não pode o descumprimento do t:aput

ensino~ como· critêrios dos procedimentos da União. A propósito. o Senado Federal, em

do art. 212 da Carta Map p.:Jo poder pUblico estadual ser negligenciado, Embora exista a

seu Substitutivo ao Projcco de Lei de Di_rc:trizes__e Bases da Eduea.çilo ~acional_. esteVe

possibilidade da responsabilizaç!o da autoridade co~te. a previsão de um mecanismo

atento i questlo e instituiu ~ais critérios como ncrtcadores- de todas as 1ra11sferências de

~ como a. intervenção fcdell!.l pode constituir um rator de inibiçilo qtw~to a um

recurso~.

cvcntu.al descumprimento da norma constitucional.
A nova rcla,çio proposta parn o § 2"

do art. :!H ~orrige uma imprecisllo

tc:minológica do texto atual. originada ~~ recente tratamento _dado i materia pelos
educadores. Tmta·se do uso da o:pteSslio ~e~ino pré-escolar". que reduz a comple:-:idade

2.2.. O d= do Estado com a educação

do processo educativo das crianças de quatro a seis anos de _idade, ~im, ê adotado o
dos

conceito mais amplo. jli sugerido para a nova LDB. de "edu_cação infantil~. qtie inCl~ a

deveres do Estado pa:nt com a educação. O inciso [ díz que o ensino fundamental ê

pré-escola e .a educação oferecida ati: os -eres anos de idade cm estabelecimentos

A PEC 301% prepõe a altcraçlo dos inci!>Os I c TI do art. 20&, que
obrigat6rlo c gratuito inclusive

pm1

tl'3ta

os que a de n!o tiveram acesso na_ idade próptia. A

espc:cificos,_ como as creches.

altcraçilo proposta esclare<:c que a grntuidade do ensino fundamentlll deve ser- garantida.
mas sua obtigatoriedadc Mo pode ser imposta pelo Estado a pessoas que pa:osar:r.m da

Uma omissão do aruai texto cons:tirucional ê corrigi~ ~lo § 3° acrescentado

idade própria de =i·lo. Isso promoveria 1UQ duplo erro do Estado: O primeiro. q=do

ao art 21 L Emboot a Constituiç3o tenha tratado das competencias ~ifu;:as da_União ~

deixou de oferectt condições pan que 11. criança ou o 'jovem pudesse ter acesso à educação.

dos rmmicipios,_ os estados c o Distrito F~ foram esquecidos. A PEC reso1~ O

O segundo, ao obrigar pessoas. às vezes até cm idade avançada. a frcqllenttr a escola.

problema e cstabctcee. como_ prioridade destes entes federados._ a atuaçlo no ensino

Ccrtamcnte. n!o "c:a essa a intcnçlo dos o:oustituintes. Afinal. nesses casos. o ensino é um

fundamental e médio.

direito da pessoa. nllo seu dever. Porém. um desliu: na redaçJo foi responsivcl por uma
Exatamcnte por terem eompetenciã concorrente cm relação ao ensLno

ambigüidade que agora se pmcnde corrigir.

fundamental. estados. e municipios devem definir fcmnas de colaboraç!o· no setor. o que
A alteração proposta pua o inciso II é S11tJ1 e. a rigor. até desnceessária.

t

:abandonada a fómsula «progressiva c:aens!o da obtiptoriedlde c gratuidade ao ensin<

estabelece

0

§ 4° sugerido para

COinUll$ como a

0

art. 211. Dessa fmma. pretende-se evitar que fenOrnerios

d.esatticulaçio de iniciativas e a omissilo~de responsabilidades prc:judiCiuem
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a oferta do ensino obrigatório. Em algons estados, essas formas de colaboração ji vêm

soluçlo rápida e viável,. do apenas em termos técnicos mas também políticos,_ par.1

sendo instituidas. com ttSU!tados promissores. A -traiiSfonnaç!o do principio em

resolver a questlo. o desequilibrio se manteve prlllic::amc:nte inalterado nos Ultimas ano5.

mandamento eoastitnd.Oillll 1q)t'C$Cllllri um forte estímulo ao · envolvimento mah

conseqileot~ dos ~ públicos municipal e esbdt!aJ rza oferta e n~ qualidade do ensiTu

Assim,. em 1995. a Unilo aplicou n. edu.ca;!o superiorçerçade 3.5 vezes mais rceursos do

que no ensino fimdamc:zrtal,. excluida a parcela estadual do salirio-edtiCIÇio.

fundamental.

Mas a prcm~ dos problema$ do easino fi.mdamental. ni!o ta:nto _em te:mo:
de vagas, mas priDcip.!llmente de eficácia, erige soluç15es profundas, qoe·emrolvzn todo:

2.4. O sa!àrio-educação

os níveis de governo. A proposta de cnencb. constitucional em apreço tem condições de St
A mudança PfOPOS1:l p:mt a redaç!o do §

s•

do art. 212 do texto

constitucional tem por fim fazer da contribuição social do s:iJirio-Cdueaçio uma fonte de

recmsos" exclusiw de financiamento do ensino· fundamenfat·pzib/ico. ?onanto. ficaria
impossibilitada a deduçlio, pelas empresas. dos valores'

tomar um passo de gr.mde irl:r:portinN nesse aspeéto. e sua imeiatiw demonstro. t
cmpc:nho do Poder E:<ecutivo no combate aos niveis alannantes de i'llsucesso no ensino
• obrigatório.

devidos. do salãrio-edtlcação.

mediante aplicaçOes feitas no ensino fundamental de seus errl~s e dependentes. As

Racionalização e eqilidade slo os COilceito"s-ehave da proposta. Embora os

razões da iniciativa slio procedentes. Como a fiscalização' C:' praticamente impossível, dada

u:cmws públicos que o l)3.is destina à área educacional n!o sejam os ideais. tambêm nlo

a cxtcns!o do me:io Cnprcsarial, o uso da alternativa tomoti-se objeto de inúmer:ts

Erregutaridades, responsivcis por uma significativa perda de recursos.
Por outro_ lado. cmbotõ1. o acesso

aO

enSino fimdamcntal público esteja

Sul ~(3,6%). a Espanha (4.4%). a China (I. R%) (UNESC_O Statnticol Ye.orbaok Jni} e

bolsas de -éSttido-pelas emp=

Taiwan (3,6".4) (Britannft:a Back ajllre Yt'QJ" 199-1). que nos Ulrimos anos vêm associ3ndo

Praticamente tmivm;alizado. it faculdade da oonecssio de

transformou-se em uma forma de subvenç!o ao c:n!>ino privado. Isso contraria .a POrJ'I13
insctita no art. 213 da Constitniçio, que dctermirm scmn os recursos públicos destinados

h

ehcgarn a serredw:idos. Atingem cerca de 23 bilb&s de reais por ano. Em 1990, de acordo

. com dados do IBGE. as despesas educacionais com educaç!o rcp,rcsentaram 3,8% do
Produto rntemo B~. Esse valor é: semelh3nte ou superior a de paises «rm0 a Ccntia do

escolas públicas,. com as exceç&s: das escolas comunitárias. confessicmais e

filantrópicas que obedcterem z detmninadas COQ(Jições. entre as quais a

~

comprovarem

finalidade nlo lucr.rtiw..

ripido desenvolvimento econõmico com a crescente eficiência de ~ sistcnas

educacionais. até hi pouco tempo relativamente ltr'aSIIdos. O grande problema brasileiro.
como já se tomou um trufsmG afirmar. é que gaslllmos mal Assim. ainda qt1e insuficiente.
o volume de recmsos que o pais aplica em educ:lçiG deveria ser capaz de promover
resuhlldos mais e6ea:zes. Contudo. a sobrl:posiçlo de iniciativas. o aso de crit6iosaleatórios aas distribuiç~ a debilidade dos processos de avaliaçlo de ~ e o peso

Em vista dessas razões. parece-nos corretl a decis.lo da Câmara dos

Deputados so~ a matéria.

excessivo das e:stnJrurU buroeritic:as coutp&m um cenhio que devora. sem M, grande
pawela de nossos tecW'SOS educacionais. A PEC 30196 Dlo 1:1'3% a soluçlo pua todo$ esses
problemas. Porém,. promove UtJll: dose, poucas vezes antes vista.

~

Qcionalidade e de

eqUidade na administraçio do$ recursos educacionais.

2.5. O li:mdo de apoio ao ensino funclunental

A medida tem o mdito de cstabeleceT um p:arimetro p;n o principio de

Por fim. o art. 60 do Ato das Disposiç&:s Constirucionais Transitórias. O

eoWx>Il!ÇJo

mandamento atual diz:

~

o estlldo e seus mtmicipios no que di% respeito_ à rcspol2Sibl1idade pela

oferta do ensino fimdamezrtal. Hi municipios que- quase ten1l!lCiarzm i oferta do ensino
obrigatório. Inversamente. ,ai_gm;JS poderes públicos estaduais. sob a bandeira de

"Nos primeiros de: anos da promulgação da Constihi.ição.- a pock:rpúbllco d~envolurró e:iforças. cem a mobil~ção ck todos os setort:S
organi:ados da sociedade e com a ap/lcoç&J dt:, pelo menos, cirtqfirnra por

~

ao apoio a esse nível de r::nsino. ft4 inovações propostas para o art. 60 do ADCT puniria o

ccmo dos n:cTtr.ros a qm! .te rt!Je.rC n art. :Zl:Z tia ('mrsrimição. poi'o e!immar o
analfcrbctismv e un/uer.;oll:ara entinofimdamt:ntal.

Parágrafo /úrico.

Em

igual pra=tl.

0:1

;mlw:r.rit.latk.~

un11

mal COIII)llmldida. atuam de fonna totalmente irregular no que se referr

- entes feder.sdos que nlo se empenharem em suas obrigaç&s no setor com a perda de un

wlor significativo de suu recei:2s..

pribli~as

desccmroli::arão suas atividadf!S, de morh a este.mle.r .fitas rrmáode.f de ensino
supenor âs cidades de matar densidade poptJ!adonoJ",

Como div~ levantamentos têm eom~vado. hã enormes disparidades nos

O disposto no capur do artigo vem sendo desrespeitado. Os estados e os

gastos por aluno do ensino fundamental entre as regiões do pais e ate dentro dO: mesmo
avent.~~das na

municípios: qtJe tnldieionalmente aruam na oferta do ensino fundamental, encontram-se

est!.do, dependendo da. mattfcula na rede estadual ou municip.!ll. As medidas

numa situação mais confortivd em rclaçlo a essa norma. embora o seu descumprimento

PEC corrigem essa xealidade. Mo por meio de um nivelamento por baill:o, mas pelo

Ji o poder pUblico federal de acordo com Jewntamettto do

estabelecimento de um valor mínimo nacional por aluno. que apro:Cmari a realidade dos

não seja. aiso ineomum.

Tnllunal.. de Contas da. Uni!o, aplicou no nível fundamental. entre !990 e 1995. uma media

municípios e estados mais. pobres daquela dos mais ri'eos.

inferior a 2"'/o de suas despesas de manutençio c desenvolvimento do ensino. Coube a
especialmente o salári!Hducaç!o, vineulado pela Lci Maior ao ensino

Os fundos de apoio ao ensiao fimdamental tatD natun:za metamer~te contábil.

ftmdamenl3l, evitar que os dispêndios da Uni!o com esse nível de ensino se reduzissem a

de funcionamento semelhante ao dos fundos de pmtic:ipaçio dos estados e dos municipios.

mn v.alor infimo.

Assim. os repasses serio automiricos,. sem a intervençlo de critêrios alcatôrios. Os

outro$

recursos.

1't'Cill'SOS

A explicaçio desse fenõmer.o é bastante conhecida: a Urii!o possui uma
vasta

disponivcis em cada estado seria repmtidos

C1ltre

a rede esmdual e as redes

municipais de forma proporcional ao nUmero de altmos m!ltriculados em

cida uma dcii!S.

rede de instituiç&s. de edacaç!o superior, de cara manutenção. _com a qual vem

comprometendo a mniot parte de -seus

ret:\ll$0$

educ:acion.!liS.

putiet~lanncnt~:

origináriOs da fonte orçamentãria relativa i "'mamtençlo e desenvolvimento do

os

A Uniio ceri. o importante papel de definir o valor minímo naciorW por aluno

ensino~.

e de. complementi-lo em cada estado cujos ~ nao sejam suficientes para atingir

Scsundo cálculos do Ministério da Edue:açi!o e do Desporto (MEC}. para

como sena um equivoCo ·promõver COrtes drisrieo!õ no financiamento di:Sw instituições.

aquele patamar.

de grande importànci:r. pan. o país, e a nOS$J. sociedade nlo foi eaP;IZ de encontrar uma

um valor mínimo por aluno de: RS 300,00. a Ulliio desembolsará cerca de 850 milhlies de

Julho de 19%
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à. medida qUe se

proporciona. Entretanto, seria d=essário vedar o uso desse instrumento juridico na

estlbetecer um valor mínimo por aluno mais elevado. rl:J)rrsenta uma dispo5iç!o mais

regulamentação das madanças constitucionais. s;nierídas. pela PEC 30196. como prc:vt- seu

efieaz do que a e:dge:tcia de que o poder pUblico federal apliqtlc no 01sino fimdamcnt:al e

alt. 6'". O art. 246 da ConStituiç!o E'ederalji determina:

tais. Essz forma de apoio da Uní!o. que poderi exigir mais

~

no combate ao analfabetismo o equiwl.CD!c a pelo menoo 5,4% de sua receita liquida de
..É~ a adoção tk medida pravisriria 1IC1 reg~tlanrentaçào tfe artigo
da Comrltfllçào r:uja náoçHa tenha siáo alterada por meio rk: ~nda
prormtlgada a partil'(k /995."

impostos. como detmnina o § 6" proposto ao art. 60 do ADCT.

Essas mcd.idas de imparcialidade deverão atiDgir duramente a prátiQ de St
privilegiar, na alocaçlo de recursos. pela União ou pelo; estados. u unidades ~

Portanto. o disposto no' art. 6" da PEC constitui um e.~ccsso de zelo.

mais influentes. As necessidades dos ~ no contexto de cada tealidad~

dispensável, de açorda com a boa técnica legislativa. Por isso, sugerimos uma emenda de

constittlirio 11. din:triz obrigatória da distribaiç!õ da maior parcela de: =os.

n:daçJo que suprime o m..c;o. Cabe esclarecer ainda a menção feita no mesmo art. 6" ao

inciso VD do art.. 201 do texto consritllcional. A proposta original do Presidente da

Convém destacar tambbn que a proposta, pela primeira, vez,

a13ca

de fonn .

ampla o grave piobtema do baixo aivcl sabrial dos, prelfessores do ensino fund.aneDta
puticulamtente daqueles que exercem sua profiSsão no imenso interior do pais. Se o

salãrio mínimo nacional calculado pelo Ministêrio da Educação e do Desporto não ê alto

República o a1temva. A Cimara optou por m.mler a redaçio aluai. .:\Ssim, a menç!o ao
referido inciso foi feita por engmo, como bem comprova a fónnula final do art. 6° ~ '"com
n:daçio dada por e5àt. Emenda Constitncional"' ~ ·que certamente n!o pode almmger
disposições nio alteradas. .

pm:a determinados estados e municipiOs mais rlêos. pode:i represemar·um cxtr.KJrdinário
Por outro lado, julgamos

impacto positivo para a docSncia na maior pane das Unidades fedmdas.

COirela

a decis!o da Câmara a respeito das .

disposiç&s origiMlmente propostas pelo PodeT Excortivo !>Obre a eduesçio superior. A

Reconhecer o valor da iniciativa n!o significa ignorar os seus desafios. A5

1ransferencias de recursos no interior de cada estado que a medida pode gerar, em prol da
cq!lldâdc,. devem exigir a compreensão de algum

~ieiplos

cJucstio da autonomia univetsitária. inscrit:l. no :trt. 207 do tc;,:to consÜIIlCional._e c.o_mple:u.
o basrante pllrn compor uma emenda especifica.

mais ricos. que de fato só

Jã a tent11tiva contida na proposição _originai úe alterar a redaç~ do inciso IV

terão a ganlur com a melhoria geral e mais m~iformc do ensino fundamental. Como o

critério básico de distribuiçio de recursos é o número de alunos ·matriculados. o
ICVIIIltamento desse dado precisa ser rigoroso, sob pena de peWa do seu principio
eq!iitativo. Alén disso. seri. preciso admini5trar com especial habilidade os efeitos que a

do art. 206 é de fato desnecessária.

um<~

vez que o prindpio da :,"fa!uidadc do ensino cm

estabelecimentos oficiais exclui a extensão. que trndicionalmcnte jâ

à cobrada pci:!S

instituiçOes pübllcas.

medida dever.i gerar nos dentUs uiveis de ensino. desde a quest!o mais premente dos
nívds salarWs docentes atê a necessidade de ampliação da rede ~lar e melhoria também
de SCllS serviços.

Enfun. julgamos que a PEC 30/96 merece acolhimento. pois introduzi ti
avanços oa edw:açio brasileira. qucjã sio h3 muito tempo reclamados.

Apesar d2. racionalidade a

sct"

ganha na distribuiçlo dos recu:sos. as

III- Voto

inovaçOes da PEC 30196 n!o garurtem por si s6 uma mudallça consistente nos pa~ de

qualidade do ensino fundamental. É pteeiso que essa racionalizaç!o se estenda a~ órglos

Ante

~

.razões expostas !leste Parecer. c tendo cm. vist:l. a inexistência de

dos sistemas de ensino e às próprias escolas. AJguns programas de n:fonna cducaeional

qualquer- empecilho de

estaduais e municipais em curso, as:oim como inieiativas do MEC ito sctor; proVari:l que"'a

Emenda à Constituiçi!o n° 30, de 1996, votamos por sua aprovação. na forma ronetida. a

comunidade escolar pode sc:r capaz de gerir com competência os recursos "a ela destinados,.

esta Casa pela. Cimara dos Dcpl1tldos. com a emenda de rcdaç!o abaillo apresent:!da.

desde que os Õrgios responsáveis dos sistemas de ensino fomtÇ3lll a assistencia técnica

adequada. Por isso.

110

que coneemc à aç!o do poder público,

~be

apontar w:aa

confluãl.cia de esforços emre o contclldo da PEC 30196, as sugestões ~~izantes c

natureza

constituciooa:l que obste

l\

tramitação da Propost:l. de

EMENDA DE REDAÇÃO- 001 - CCJ
Suprimav·se o rut. 6°.da PEC 30196. pelas razões indicadas neste Parecer..

inovadoras propostas pelo Congresso Nacional pm. a nova Lei de Diretrizes; e Bases da
Educação c alguns projetes educacionais desencadeados por governos, subnacionais.
Pua finalizar a anâlisc das questões rclacicmadas ao art. 60 do ADCT, n!o
constitui um problema a supressJo do atual panigrafo único do dispositivo. que ttata da

descentralização das atividades das instituições pUblicas (!e educação supe-rior. De fato. n~
medida do passivei isso tem ocorrido e continuará a Ser feito. O desenvolvimento do pais
~ a expansão da educação superior. seu aprimoramento e su:t melhor distnbuiç.io

espacial. Coil.iudO.- cãbc-Iu)- mõrii:mo rciinir_ esforÇos especiais P.ara atacar o fiacaSso de
nosso ensino fundamental. responsãvel inclusive por diversas ma:eelas c:.:istentes nos
demais nivcis de ensino. O que a PEC cm anâlisc intention1 ê jus:amenre ççpigir alguns
dos mais graves problemas que afctam o ensino obrigat6rio.
2.6. Considerações. fmais

A relcvinci1 das disposiçi5es a serem resuJamenllldas exige uma discusslo
ampla e dcmoccirica. antes que entrem cm vigo~ o que o instituto da medida provisória: ni!o

,,
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PARECERN° 419, DE 1996

Da ('OMISS.TO nr:· ..ts:~l!íVTOS J:"CO,VÔ,\fK"OS.
sobre 11 Oficia "S~ 11~ ó9, ck /996. da Sr.
(J01''1:niiidt1r do
f:stodo dt: .\fo1r1 Gm.tw.
so{IcilmldtJ 0/llorr:oç&J dtl Senado Fedcrq/ pora o
emi.uiir1 di! l.r:tra:r Fi~ciro.l' "" Tcwnro do

Eslodo Je /t.foro -r;irl.f.fO

l..FiF:MT. ,.am

Rr:sfllw;4t1 nn 69. J,• /99.5. do .'W..•Jrat!tl

ÓOSI!

na

Fcd~:raf.

RELATOR; Sen:!dorCARLOS BEZERRA

I- RElATÓRIO

O Senhor GovernadOr do Est.ldo de M::~to G(osSo enc:uitiilltou a estn
Casa. medinnte Oficio "S" n• 69, de 1996, pedido de autoriz.,ção do Senado
Fedem! P<lrt! emitir Letr.as Finnnceirns do Tesot,Jro do Estndo d~ M3to Grosso
(LFTEMT)., Cttjos recursos serllo destinados ao giro dn._ Oi\.id:l Mobiliãri~ do
Estado, \'encivel no segundo semestre de 1996.

O pleito encontra-se adequadamente instruido nos termos dos :lrts.l3
r{' 69, de 1995, do Senado F'eder.:U. que dispÕe sobre limites
globais e condições parn :lS opernções de cRdito_ interno e eXterno dos Estados.
do Distrito Feder.ü, dos Municipios e suas autarq11ias. nas qU.:JiS. se inclui o
l:lnç:~mento de tin1los ele dhid<l mobiriária.
--

e 16 da Resolução

A emissão pretet~dida ser:í realiZ<~da nas seguintes condições:

-SELIC
T!TIJLO
é•"l366
0'10457
640547
640639
640731
640366
640458
640547
640638
640731
640366
. 640458
640550
640640
640731
640366
640458
640549
640639
64073!
640365
640458
640550
640639
640730
640366
640457
640549
64064!
64073!

VENCIMENTO

. QUANTIDADE

0!.08.!996
0!.08.1996
0!.08.!996
0!.08.1996
0!.08.!996
15.08.!996
!5.08.!996
!5.08.!996
!5.08.!996
15.08.!996
0!])9.!996
0!.09.!9%'
0!.09.!996
0!.09.!996
0!.09.!996
Ol.Ü.I996
..
01.!1.!996
01.!1.!996
Ol.ll.l996
0!.1l.l996
!5.!!.!996
!5.!1.!996
!5.!!.!996
!5.!1.!996
15.!!.!996
01.1.2.1996
OL12.!996
0t.t2.!996
Ol.I:Ü996
0!.12.!996

324.390
216.937
!35.590
198.924
25!.2~!

!.924.905
2.363.705
!.949.!7!
1.997.848
1.576.775
894.433
!.8!4.958
"1.376.578
!.338.446
189.0~!

384.666
-324.390
216.937
135.59Q
198.924
2.533.918
!.924.905
2.363.705'
i.949.!7!
!.997.852
r.394.oo8
894,433
I.i!IÜ58
!.376.578
I.338.i~8

a) quomidadl!; a ser definid.1 na àara de ressate dos titules a serem
substituidos. nrtl:tlizaàos nos tcnnos do § "? do att. 16 da
Resolução n°G9. de 199:5;__

- SELIC
COLOCAÇÃO VENCI,!E~TO

TÍTULO

DATA- BASE

6403GS
640457
640549
640538

01.08. !996
01.08.1996
01.08.[996
0!.08.1996
0!.08.!996
15.08.!996
15.08. !996
!5.08.1996
15_08.1996 !5,08.1996
02.09.!g96 .
02.09.1996

b) nwr.lo!idmle: nomínath·a·tr.msf~.'livel;

c) n:ndimt•mo: igual ao das letras Financcir:~s do Tesouro -_liT. criadas
pelo Decreto Lei n° :?..376~ de 25. t 1.87:

d) pra=a: de até 2 (dois) anos:
e) 1"0/ornominlll: RS t,OO

t) caracff..•rislicas dm; tilulos a .ven:m .nrh.~titufdox:--- ---

01.08.!996
01.08.1996
01.08.1996
01.08.!996
0!.08.!996
!5.08.!996
15.08.19"96

!5.08.1996
!5.08.!996
!5.08.!996
02.09.!996
0209.1996

01.08.1997
Ot.-1Cl997

01.02.!998
-01.05.!998.
01.08.1998' - 640730
--640.3"6.5
15.08]997
640457
15.1!.19g7
640549
15.02.!998
640638:
15.05.!998
640730
15.08.!998
640364
01.09.1997
OI.l2.1991
640455
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-SELIC
TITULO
02.09.1996
02.09.1996
02.09.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
18.11,1996
18:11.1996
18.11.1996
18.11.1996
18.11.1996
02.12.1996
02.12.1996
02.12.1996
02.121996
02.12.1996
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QUANTIDADE

VENCIMENTO

01.03.1998
01.06.(998
01.09:1998
OI.IÜ997
01.02.1998
01.05.1998
·01.08.1998
01.11.!998
15.11.!997
15.02.1998
15:o5.1998
15.08.1998
15.11.1998
OLI2.1997
01.03.1998
01.06..1998
01.09.1998
01.121998

02.09.1996
02.09.1996
- 02.09.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.19%01.11.1996
01.11.1996
18.1 !.1996
18.11.1996
18.11.1996
18.11.1996
18.11.1996
02.12.1996

640545
64b637
640729
640365
640457
640546
640638
640730
640362
640454
640543

-64o63s
640727
640364

A regulamentação do conceito de "principal atualizado" é feita pela
Resolução n" 69/95 em seu artigo 16, parágrafo sêtimo, que. combinado com o
disposto no art. 27, permite ao Estado de Mato Grosso emissões suficientes para
a rolagem de 100% de sua divida mobiliâria vencfvel no segundo semestre de
1996.

-- -

- Com efeito, confonne o Parecer do Banco Central do Brasil, o
Esta<:!_ o. de Mato Grosso não apresenra margem de resgate _d_e sua divida
mobiliâria vincenda no segundo semestre de 1996. A apuração dessa margem de
resgate

fo~

feita com base no

q~

dispõe o art. 27 da Resolução n" 69, de 1995,

do Senado Federal.

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado de Mato Grosso
encontra--se de acordo com o que preceitua a Const:iti.tiÇão Federal e a Resolução
n" 69/95 do Senado Federal. devendo ser concedida a autorização para a rolagem
de sua dívida mobiliâria vencível no 2" semestre de 1996, na forma do seguinte:

oZ:i"2.t996

640454
. 640546
640638
640729

02.Ü.l996
02.12.1996
02.12.1996

PROJliTO DE RESOLUÇÃO N"

1'j , DE 1996

Autorl:.a o Estado de Mato G!"OSSO a einflir
Letras Fi=eiras do TesoUrO- do Estado
ck Mato Grosso- LFTEMT. cuj03 recursos
sudo destinados_ ao giro 4a Dívida
Mobiliário do Estado, vencivel 1W 2•
seme:stre de /996.

h) fiJrma de co/ocaçáo: através de ofertas públicas, nos termos da
Resolução n° 565, de 20.09. 79. deste Banco
Central;

i) autori=aç-ij(J/egi:slatil·a: Lei n° 4.660. de 07.02.84. e Oécretos n°1.658,
de 08.11.85. n° t.GõO. de 08. n:ss~ no 1.605,
de 19.06.85. e n° 855, de 16.04.96.
O SENADO FEDERAL resolve:
Conforme informação constante_ do Pnrecer do Banco- Central do
Brasil, o Estado de Mato Grosso êncOOiii-se ãdtmplente junto ~ _instiruições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional. ·

II- VOTO DO RELATOR

O Banco Central do Brasil emitiu Parecer DEDrP/Dr..\RÉ~96no3,
informando que o pedido de autorização não se enquadra no limite estabelecido
oo inciso ll do art. 4° da suprncitada Resolução. Assim, o Estado de Mato Grosso
apreseo.ta Margem de Poupança insuficiente para fazer frente ao_ crooograma de
dispêndios previstos com os selvjços de sua dívida fundadã.
E de se ressaltar, entretanto, que essa situação de desequihbrio
independe da operação-de crédito plelteada pelo E:stado. Com-efeito:O MOntante
do refinanciamento pretend.idQ não implica a elevação da divida fimda:da do
Estado de Mato Grosso, uma vez que seu valor já vinha sendo computado para
efeito dos seus limites -de endividamento. Assim, com essa rolagem de divida
mobi!iãria não haverá elevaça:o no endividamento global do ~stado.

Art. 1" É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos tennos da
Resolução rf 69, de 1995, a emitir Letras -Fmanceiras do Tesouro do-Estado deMato Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida
:Mobiliária do Estado, vencivel no 2" semestre de 1996.

Art. 2• A emlssão deverá ser realizada nas seguintes condições::
a) quan1tdade: a ser definida na data de resgate dos titulas a Serem
substituidos. atualizados nos rennos do§ '?do art. 16 da
Resolução n•69. d:: 1995. correspOndentes a 1000/a da
divida mobiliária vencível no segundo semestr:: de 1996;

b) modalidade: nominativa-transferível:
c) rendimento: igual ao das Letras Financeir:as do Tesouro- LFf, criadas
pelo Decreto Lei n° 2.376~ de 25.11.87;
d) pra::o: de até 2 (dois) anos~

Ademais, ressalta, também, aquele Parecer do Banco _Central do
Brasil que o Estado de Mato Grosso emapolaria o limite de endiv:idamento
estabelecido pelo art. 3" da Resolução n" 69195, conttariando, assim, o disposto
no inciso III do art, !67 da ConStituição Fedú2:f. É lese ressaltar, todavia. que o
texto constitucional, ao estipular tal vedação, busca impedir que o serc.r pUblico
recorra a operações de credito visando ao financiameOto dos gastos com custeio,
o que não corresponde ao pretendido pelo Estado de Mato Grosso. -

e) valor nominal: RS 1,00

f} caracterislfcas do:s rírulos a serem :subsrituído:s:

-SEL!C
Por seu turno, a Emenda Constirucionãl o 3~ de 1993, eni Seu ~g~
5", assegura a emissão de titu!os públiCõs peJOs -tstados. quando destinada ao
refinanciamento de seu principal devidamente arualizado, o que corresponde ao
pretendido pelo Esmdo de ~·fato GrossO.
0

TITULO
640366
640457
540547

VENCIMENTO
01.08.1996
01.08.1996
01.08.1996

QUANTIDADE
324.390
216.937

135.596
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-SELIC
TITULO

640639
640731
640366
640458
640547
640638
640731
640366
·640458
640550
640640
640731
640366
640458
640549
640639
640731
640365
640458
640550
640639
640730
640366
640457
640549
64064!
640731

g) pn•l·ist1o de colocar;ão t: w:ndnr,•nro clao: rim/os a .w:n.:m emitidos:

- VENCIMENTO

QUANTIDADE

01.08.1996
01.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
01.09.1996
01.09.1996
01.09.1996
01.09.1996
01.09.1996
01.1!.1996
01.11.1996
Ol.ll.l996
01.1!.1996
Ol.Il.l996
15.1l.l996
15.11.1996
15.11.1996
'15.11.1996
15.11.1996
01.12.1996
0!.12.1996
01.12.1996
0!.12.1996
0!.12.1996

198.924
251.241
1.924.905
2.363.105
. 1.949.171
1.997.848
1.516.715
894.433
1.814.958
.. 1.376.578
1.338.446
189.041
384.666
324.390
216.937
135.590
198.924
2.533.918
1.924.905
- 2.363.705
1.949.171
1.997.852
1.394.008
894.433
U14.958
1.376.578
1.338.448

g) prr:l'i.~ão de colm.:ação e w:nciiru:nro dvs rilu/us a .'i,·rem emitidos:

-SELIC
COLOCAÇÃO VENCIME~TO

01.08.1996
01.08.1996
01.08.1996
01.08.1996
0!.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
02.09.1996
02.09.1996
02.09.1996
02.09.1996
02.09.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
01.11.1996
O!.I 1.1996
18.11.1996
18.11.1996
18.11.1996

01.08.1997
01.1 l.l997
01.02.1998
01.05.1998
01.08.1998
15.08.1997
15.11.1997
15.02.1998
15.05.1998
15.08.1998
01.09.1997
0!.12.1997
01.03.1998
01.06.1998
01.09.1998
01.11.1997
01.02.1998
01.05.1998
01.08.1998
01.ll.1998
15.1 l.l997
15.02.1998
15.05.1998

TÍT!JLO

640365 .
640457
6405~9

640638
640730
640365
640451"
640549
640638
. 640730
640364

640455
640545
640637
640729640365
640457
640546
-640638
640730
640362
640454
640543

DATA-BASE

01.08.!996
01.08.1996
01.08.1996
ocos. 1996
OL08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
15.08.1996
02.09.1996
02.09.1996
02.09.-!996
02:09.1996

02.09.1996
01.11.1996.
01.11.1996
Ot.t t.t996
01.11.1996
Oi.H.1996
18.11.1996
18.11.1996
18.1t.t996

-SELIC
COLOCAÇÃO VENCI~!E:-JTO

18.ll.l996
18.11.1996
02.12.1996
.. 02.12.1996
02.12.1996
02.12.1996
02.12.1996

15.08.1998
IS. I l.l998.
01.12.1997
01.03.1998
01.06.1998
01.09.1998
01.12.1998

TÍTJJLO

DATACBASE

640635
640727
640364
640454
640546
640638
640729

18.Il.l996
18.11.1996
02.12.1996
02.12.1996
O:Í.12.1996
02.12.1996
02.!2.1996

.

h) fimno de ""/ocaçBo: através de ofertas públicas. nos termos da
Resolução n° 565, de 20.09.79. do Banco
Centtal:

..'

i) autori:açãolt•gi.tlatil'a; Lei rf 4.660: de 07.02.84. Decretos rfs 1.658.
de 08. I 1.85. 1.660. de 08.11.85, 1.605, de
!9.06.85 e 855. de !6.04.%.
Art. 3"' O pr.:JZO m:i-.::imo pnm o exercício d:t presenre uutorização é
de duzentos e setcrJ_ta di os ccmndos a partir d:t sua pu!:'lieaçilo.

Art. 4"' Esta Resolução entra cm vigor na dnta de sua SXIblicação.
Sala das Comissões, em

/1 {)[

Ji:U!!) IJ.E

GILBERTO MIRANDA: Presidente
_:- CARLOS B~RRA: Relator
MARLUCE PINTO
FRANCELJNO PEREIRA
FREITAS NETO
JOSÉ FOGAÇA
JEFFERSON PERES
BELLOPARGA
FERNANDO BEZERRA
VILSON KLEINÜBING (contrário)
LÚDIO COELHO
OSMARDIAS
NEY SUASSUNA
GERSON CAMATA
LAURO CAMPOS
GERALDO MELO
BENIVERAS
-VALMIR CAMPELO
JONAS PINHEIRO

1996~
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Gados Valadares)- Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Foram encaminhados à publicação pareceres
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Económicos, em conjunto, e de
Serviços de Infra-Estrutura, concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1996
(n° 1.287/95, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização, sobre
o órgão (egulador e dá outras providências.
Em virtude de a matéria encontrar-se em regime de urgência, constando da Ordem do Dia da sessão deliberativa extraordinária convocada para amanhã, às 1O horas e 30 minutos, poderão ser oferecidas emendas ao Projeto atê o encerramento de sua
discussão, nos tennos do art 235, 11, d, combinado
com o art. 248 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de Assuntos Económicos, que conclui pela
apresentação do Projeto de Resolução n• 79, de
1996, que autoriza o Estado de Mato Grosso a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato
Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão destinados
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no
2". semestre de 1996.
A proposição ficará sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos
do art. 235, 11, f, do Regimento Interno, combinado
com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Os Srs. Senadores Odacir Soares, Freitas
Neto, Júlio Campos e Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa para serem publicados na fonna do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, em Rondônia, pesame dizê-lo, nenhum setor tem sido tão relegado, ou
tratado com tamanha incúria e descaso, pelos sucessivos governos que precederam o atual, como o
da Saúde Pública.
Não é, pois, por acaso que a malária, as doenças enteroinfecciosas, as afecções pulmonares, a
diarréia, a hepatite, a tuberculose, a meningite, a
venninose, a desnutrição e outras morbidades grassem na população do Estado, sobretudo nas periferias urbanas e no meio rural, figurando entre as principais causas de sua mortalidade.
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- Relembro essa triste notoriedade, para contrastá-la com a satisfação que agora experimento, ·
ao registrar o recebimento de duas publicações que
refletem o tratamento diferente e condigno que o
novo governo vem procurando imprimir no setor, de
sorte a reverter, assim eu espero, o quadro depri·
mente da saúde em meu Estado.
Tal preocupação, Sr. Presidente, parece refletida
no Relatório de Atividades da Secretaria de Estado da
Saúde, desenvoMdas em 1995, e no Projeto de Redução da Morlalidade Infantil - VIVaS para Brincar, que o
üustre Vlce-Govemador e Secretário de Estado da Saúde, de Rondônia, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, teve
a gentileza de fazer chegar às minhas mãos.
--O quadro de descalabro com que se deparou o
ilustre Secretário, ao assumir a Pasta da Saúde, é
fielmente descrilo nessa passagem da apresentação
áe seu Relatório:
• As informações veiculadas pela imprensa sobre a saúde da população do estado de Rondônia e os serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares prestados pelos órgãos públicos estaduais, continham em seu
bojo, críticas-severas quanto à precariedade
dos atendimentos e denúncias graves de
corrupção, desvio e mal emprego dos recursos disponíveis. •

se

Os capítulos que
sucedem ocupam-se da
descrição dos esforços da Secretaria por seus Departamentos, Centros e Órgãos da Administração lndi reta a ela vinculados, visando a melhorar a qualidade dos serviÇos prestados. Em função desse objetivo, dedicou-se ênfase especial ao 'controle de desperdício, ao melhor aproveitamento das disponibilidades, à seriedade no atendimento ai> cidadão ne. cessitado de serviços médicos, ambulatoriais, hospitalares e de medicamentos, ao remanejamento de
pessoal, de material e dê recursos, além de maior
entrosamento entre os serviços prestados pelo Estado com os Serviços prestados pelos Municípios.
É verdade, Sr: Presidente que, se o relatório
em apreço consigna alguns resuitados positivos, os
mais animadores dos quais são o tom de seriedade,
e o comportamento novo revelados na prestação
·dos serviços de saúde à população, deve-se, entretanto, observar que tudo isso ainda está muito
aquém do que precisa ser feito.
Urge, por exemplo, dar concretude aos propósitos de melhorar a saúde da população elevando os
recursos orçamentários a ela alocados.
O montante dos recursos orçamentários consignados ao setor, para o perfodo de 1994/1995,
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pelo governo anterior (R$ 53 milhões novecentos e
dois mil reais), não passa de migalhas, em confronto
com os ingentes desafios que o setor deve enfrentar, até que o Estado, venha a atingir níveis condignos de sanidade e de qualidade de vida.
Não menos importante do que o Relatório que
acabo de comentar é "Vivas para Brincar" ou o Projeto de Redução da Mortalidade Infantil, que constitui o segundo documento dentre os que me foram
encaminhados pelo Secretário de Estado da Saúde
de meu Estado.
A taxa de mortalidade infantil tem-se prestado,
como é sabido, a duas aferições de suma relevãncia, vale dizer a aferição do nível geral de saúde das
populações. assim como do índice de desenvolvimento social da região em que estas se situam.
Sob esse aspecto, portanto, o sintoma mais
evidente da precariedade da saúde pública em Rondônia é o seu elevadíssimo coeficiente de mortalidade infantil que, em alguns municípios, atinge o intolerável patamar de 70"/c!
A malária, as doenças enteroinfecciosas e a insuficiência. renal aguda figuram, por outro lado,
como as principais, dentre as dez morbidades responsáveis pela alta taxa de mortalidade de crianças
menores de 1 ano, em Rondônia:
Esses indicadores representam a mais eloqüente denúncia da incúria e do descaso dos governantes rondonienses pela saúde de seu povo, muito
especialmente, pelo saneamento básico das áreas
periféricas onde se concentram os segmentos populacionais mais desassistidos.
Constitui, por isso mesmo, um evento bastante
animador o fato de o governo atual ter-se aplicado à
montagem de Projeto cujos esforços, conforme se
pode verificar em sua justificativa, " setão concentrados na área de saneamento e na atenção Matemo
Infantil, em parceria com as áreas de Alimentação e
Nutrição, Imunização e o programa de Agentes Comunitários da Saúde, cujas ações previstas abrangem medidas de desenvolvimento de recursos humanos, promoção, proteção e recuperação da saúde, integrada em uma política ampla e multissetorial, nas esferas estadual e municipal, objetivando reverter as
aluais condições de vida da população infantil."
Ao registrar, pois, e ao agradecer o atencioso
encaminhamento dos documentos aqui comentados,
congratulo-me com o Governador Valdir Raupp e
com o Vice-Govemador e Secretário de Estado da
Saúde, Dr. Aparfcio Carvalho de Moraes, pelas benéficas mudanças que tentam imprimir ne5Se setor
público de prioriiária importància.
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Formulo, igualmente, meus calorosos votos no
sentido de que S. Ex"s persistam nesses propósitos
e aprofundem e intensifiquem todas as ações sus. ceptíveis de acelerar o advento em Rondônia dos
padrões sanitários e dos níveis de qudlidade de vida
compatíveis com a dignidade de seu povo.
É o que penso, Sr. Presidente.
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o jornal O Estado
de S. Paulo traz hoje a informação de que o Governo examina a possibilidade de conceder um
reajuste para os servidores públicos em agosto.
Haveria concomitantemente um reajuste também
para o salário mínimo.
Trata-se de uma informação auspiciosa, ainda que aguarde confirmação por parte das autoridades. Afinal, os servidores públicos já estão há
18 meses sem qualquer tipo de correção salarial.
Mesmo sem levar em conta os índices relativos a
julho, pode-se calcular que a inflação registrada
desde seu último reajuste, em janeiro de 1995,
representou erosão superior a 30 por· cento nos
vencimentos.
Compreendemos a austeridade que se busca
impor à execução orçamentária, até pela necessidade de equilíbrio de contas como um instrumento
relevante para·o combate à inflação. O Plano Real
tem mostrado êxito até o momento, garantindo um
patamar de estabilidade econômico que constitui
requisito para o desenvolvimento sustentado que o
Pafs deseja. .
Entretanto, os ônus impostos pelo Real precisam ser distribuídos de maneira menos desigual.
Qualquer plano econômico traz encargos, como se
sabe. Deve-se, porém, distribuí-los de modo a que
não recaiam apenas sobre determinados segmentos sociais.
Não é o que vem oc:Orrendo. Recorda-se com
freqüência que amplos estratos da população foram
inéorporados ao mercado de consumo e que as
chamadas classes c e d registraram notável incremento em sua renda. Existe, porém, o reverso da
medalha.
Importantes setores viram recair sobre si a
maior parte do peso decorrente do Plano Real. É o
caso dos agricultores, responsabilizados pelo que
se convencionou denominar âncora verde do
Real. É o que acontece com certos segmentos do
empresariado, particularmente os pequenos, médios e microempresários, acosSa.dos pelas elevadíssimas taxas de juros, ó que se evidencia pelos
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índices de concordatas e falências. É difícil ainda a
situação de parcelas da classe média, especialmente as menos favorecidas. O salário mínimo, enfim,
foi reajustado em apenas 12 por cento, tomando imprescindível a correção que para ele também se
examina.

O funcionalismo insere-se nesse quadro. Como
admitem membros da equipe de Governo, citados
por O Estado de S. Paulo, a inflação ocorrida nos
18 meses que decorreram desde o último reajuste
dos servidores públicos representou uma perda que
precisa ser, no mínimo, atenuada Felizmente os escalões superiores da atual administração começam
a reconhecer a existência de uma crise no funcionalismo.
A inflação acumulada nesse perfodo, segundo
a Fundação lnstnuto de Pesquisas Económicas da
Universidade de São Paulo, já é superior a 30 por
cento. As hipóteses de reajuste examinadas contemplam uma correção entre 5 e 1O por cento. Esse índice é portanto muito inferior à perda salarial ocorrida desde o último reajuste e os servidores continuariam recebendo bem menos do que em janeiro do
ano passado.
De acordo com as informações divulgadas até
agora, mesmo assim a equipe económica desconhece ou repudia essa correção. Acreditamos porém
que a palavra final deve partir do próprio Planalto,
mais sensível aos justos reclamos da população que
a tecnocracia governamental. Não se trata de uma
fria questão burocrática e sim de um problema de
justiça social.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) :... Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um dos assuntos de
maior relevância para a economia brasileira, aluaimente em estudo no Congresso Nacional, a Reforma Tributária tem sido ansiosamente aguardada
pela sociedade brasileira e é alvo de grandes debates.
Por se tratar de tema polêmico, no qual se encontram elementos técnicos, políticos, filosóficos,
ideológicos e interesses particulares a defender, a
Reforma Tributária tem recebido os mais diversos
diagnósticos e tratamentos, desde a mais cerrada
oposição, sob o argumento de que "imposto bom é o
imposto velho", na tentativa de manutenção do status quo, até a posição antiética, de que é necessário se fazer uma verdadeira revolução tributária no
Brasil, já que o sistema existente é irracional, inconsistente, complexo, impossível ao ciivo do custo-benefício.
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Um ponto que possivelmente encontra unanimidade é a necessidade de uma revisão da tributação dos alimentos.
· Todos os sistemas tributários modernos aplicam uma tributação seletiva em função da essencialidade dos bens necessários às populações dos respectivos países.
Para um País onde, para vergonha de todos
nós, ainda existe fome - em que cerca de trinta por
cento das fammas brasileiras se encontram abaixo
da linha de pobreza absoluta - é impossível continuar tributando tão pesadamente os alimentos, dificultando ainda mais o atendimento dessa necessidade humana fundamental.
Em praticamente todos os países modernos,
além de a agricultura ser subsidiada e muflas vezes
fortemente subsidiada, a tributação sobre alimentos
é inexistente ou muito reduzida, sempre com os alimentos recebendo um tratamento diferenciado em
decorrência de sua essencialidade.
O Brasil de hoje se encontra em snuação social
deplorável, comparável aos países mais pobres da
América Latina e, em algumas regiões, estamos em
situação semelhante aos países pobres da África e
Ási<L
.
Não podemos, dessa forma, manter um modelo de tributação que onera as camadas mais pobres,
mais sacrificadas, sem condições econômicas de
prover suas necessidades básicas, mínimas.
· Os impostos sobre venda ou circulação de
mercadorias, mesmo sobre valor agregado, continuam regressivos, onerando muito mais o pobre do
que o rico.
O peso do item alimentos em relação ao' nível
de renda do rico é desprezível, enquanto que para o
pobre atinge muitas vezes quase cem por cento de
sua renda.
Portanto, seria irrealístico presumir-se que
isentando alimentos estaríamos subsidiando os ricos, o que constituiria uma iniqüidade e grande injustiça social, pois tanto o número de ricos é pequeno como é impossível atingirmos o ideal da
justiça social utilizando apenas mecanismos tributários.
O Sistema Tributário pode atenuar, reduzir ou,
até mesmo, não agravar tendência econômica daconcentração da riqueza e da renda, mas é.incapaz
de solucionar o problema clássico das injustiças sociais.
A tributação efetivamente não é neutra, não
consegue evitar distorções· ecónômicas e sociais
nem, tampouco, responder convenierytemente à per-

a
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gunta de qual o nível de alíquota conveniente para
cada setor, produto ou região geográfica.
Por motivos pragmáticos, é preferível não tributar alimentos, em decorrência de sua essencialidade, mesmo admitindo-se um pequeno benefício para
os ricos: sem dúvida, o maior benefício virá para os
pobres, os desvalidos, os despossuídos.
Quando se reduz a tributação sobre bens essenciais, principalmente alimentos, num país como o
nosso, estamos melhorando a progressividade do
Sistema Tributário, tomando a tributação mais justa,
equânime e socialmente mais defensável.
Quando !alamos de alimentos, evidentemente,
aqui nos referimos a itens básicos, algo semelhante
à nossa cesta básica; não nos referimos ao consumo de salmão, caviar, lagosta e outros bens de consumo conspícuo, de consumo de alto luxo.
A isenção facilita igualmente a administração
tributária, que não necessitaria manter onerosos sistema de controle da cadeia produtiva de alimentos,
verificar seus lançamentos contábeis e fiscais, a manutenção dos créditos tributários e outras especificações técnicas.
A administração tributária qispõe de meios e
condições para compensar eventuais perdas de receita 'decorrentes da isenção de bens essenciais
como os alimentos, principalmente os alimentos populares.
Até mesmo os países ricos, com distribuição
de renda incomparável à nossa, procuram garantir
maior progressividade aos seus sistemas tributários,
isentando os alimentos ou reduzindo a tributação incidente sobre eles.
Países relativamente pobres, em que o produto
agrícola tem grande peso na formação da renda nacional, também isentam os alimentos, o que corrobora nossa tese de que a economia brasileira apresenta todas as condições para dar igual tratamento aos
alimentos aqui produzidos e comercializados.
A redução do preços dos alimentos, que seria
proporcionada pela redução da carga tributária, melhoraria nossa distribuição de renda e tomaria nosso
Sistema Tributário mais justo e equânime, melhorando a justiça fiscal.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores.
O Brasil não mais pode manter a situação vergonhosa de manter crianças nas ruas passando
fome, num preparativo alucinado de uma futura convulsão sõcial, decorrente do aumento do fosso entre
os que têm e os que não têm.
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O combate à fome é a primeira das prioridades
nacionais.
Não é possível ao País, considerado décima
economia mundial, permitir a manutenção desse estado de coisas, em que a fome atinge a maioria de
- sua população, ao lado de suas riquezas potenciais
incomensuráveis.
Tenho a certeza de que o Congresso Nacional,
ao examinar o projeto da Reforma Tributária, saberá
dar o tratamento apropriado ao financiamento dos
gastos governamentais e, principalmente, concederá
isenção aos alimentos essenciais à população brasileira, principalmente àquela grande maioria que
não dispõe· de renda suficiente para arcar com
grandes despesas em seu limitado orçamento doméstico.

É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
São Paulo está sendo palco, esta semana, da
--~!Tlaior feira de informática da América Latina, que
muitos especialistas consideram como uma das
maiores do mundo. Trata-se da 1o• Fenasoft, que
deverá reunir, em seis dias, um milhão de pessoas
ao redor da mais avançada tecnologia existente no
setor, numa demonstração de que as novas gerações brasileiras não admitem fique o Brasil à margem
das rápidas mudanças rumo à modernidade do próximo milénio. Compareci a abertura juntamente com
os Srs. Senadores Esperidião Amin e Vilson Kleinubing.
Apenas parte do acontecimento - a Feira de
- Informática - ocupou 68 ·mil metros quadrados e
exigiu o trabalho de 20 mil pessoas, entre operários, especialistas e executivos, donde se pode depreender a dimensão do evento, verdadeiro espetáculo de poderio económico e tecnológico que
também mobiliza milhares de técnicos, assistentes
e palestrantes num congresso paralelo.
A feira lota os hotéis paulistanos e engarrafa
ainda mais o trânsito, mas vale a pena a atribulação, pois calcula-se que, para a cada quatro reais
-ou dólares- gerados em negócios no seu interior, um dólar é gasto na cidade, em hospedagem,
alimentação, lazer e transporte. A previsão é de
- que a Fenasoft gere dois bilhões de reais em negócios nos seis dias de funcionamento, fazendo __
assim a cidade ganhar meio bilhão de reais diretamente, no mesmo período, tudo seguido da correspondente arrecadação de tributos nos níveis fe-
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dera!, estadual e municipal. Acreditam os organizadores que o evento tem potencial para movimentar
perto de três bilhões e setecentos milhões de reais,
direta e indiretamente, graças ao trabalho dos 2.300
expositores. Aliás, pavilhões montados por diversos
países, entre eles os Estados Unidos, Canadá e Israel, dão caráter internacional à mostra.
Como salientarem os Excelentíssimos Ministros Antônio Kandir, Sérgio Motta e Paulo Renato de Souza durante a solenidade de abertura
no Anhembi, segunda-feira última, o fenômeno
Fenasoft simboliza a consolidação de um dos
mais importantes segmentos da economia brasileira, ou seja, a Informática. Com ela, modernizamse as empresas, nossos produtos ganham consistência em qualidade e o Brasil consegue diminuir a
distância que o separa dos países mais desenvolvidos.
Os pronunciamentos daqueles Ministros
de Estado somaram-se ao que disse o Excelentíssimo Governador de São Paulo, Dr. Mário Covas, num ato de afirmação e disposição
política de incentivar o crescimento do setor
por todas as formas. Fomos instados, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
pelo Excelentíssimo Ministro Sérgio Motta, a
dar nossa contribuição imediata a esse esforço, quando estivermos votando a Lei de Regúlamentação de "Software•.
O Excelentíssimo Ministro Paulo Renato causou euforia com a revelação de que serão informatizadas 23 mil escolas públicas de 1• e 2" graus
em todo o País, com início previsto pará o pr6ximo
ano e distribuição de trezentos mil computadores
àquelas instituições de ensino, através do Ministério da Educação. E não menos alegria levou o Excelentíssimo Ministro Antônio Kandir à cerimônia
de inauguração, ao anunciar que o BNDES terá
uma linha de crédito exclusiva para financiar empresas produtoras de "software•, com vistas especialmente à exportação, que hoje atinge cerca de
100 milhões de dólares e que poderá chegar ao final do século ao total de 1 bilhão por ano.
Mas, a Fenasoft não é simplesmente uma feira. É também um fórum de discussões e um pólo
de ações ímpar, pois com ela nasceu a mobilização contra a reserva de mercado de informática;
com ela, desencadearam-se os movimentos de
combate à pirataria de software, com ela, o Brasil
acordou em tempo para a nova ordem econômica
e tecnológica mundial.
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Aquela feira, que põe o Brasil na vanguarda
das exposições de tecnologia, nasceu há dez
anos, graças à simplicidade, à tenacidade e à
determinação de um batalhador, que ainda se
emociona ao ouvir o Hino Nacional. Maximiano
Augusto Gonçalves Filho, Presidente da Fenasoft, é exemplo de brasileiro convicto dos destinos do País, a caminho de lugar de destaque entre as nações mais ricas e poderosas, l:lm país
imune às injustiças sociais.
Nesta 1o• edição anual da feira, Maximiano
Gonçalves, que todos conhecem por Max Gonçalves, lançou uma campanha para que empresas e
usuários doem seus microcomputadores usados e,
em troca, recebam bõnus para adquirir novos equipamentos com inigualável desconto. Os equipamentos usados serão doados.a crianças pobres
para que encontrem no computador uma razão
para deixar as ruas, para ,escapar da marginalidade e das condições desumanas de vida. É
essa uma das visões levadas por esse realizador à feira de Informática, que também busca
a união dos brasileiros em torno de ideais que
possam equacionar outros problemas da sociedade e remover barreiras de desenvolvimento econômico. Assim é que cinco Estados
- Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul - foram estimulados
pela feira a investir em pólos tecnológicos, o
que colocou o Brasil entre os cinco países que
mais produzem software.
Considero, portanto, que a Fenasoft constitui
mais um motivo de orgulho para nós todos, os brasileiros·. E somente isto já seria motivo para que,
nesta Casa de Leis, consigná?semos o nosso reconhecimento e admiração.
·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos sessão deliberativa extraordinária a realizar-s, lembrando aos
Srs. Senadores que haverá e amanhã, às
10h30min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 32, DE 1996
(Em regime de urgência, nós termos
do Requerimento n• 688, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 32, de 1996 (1.287/96, na Casa de
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origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre os serviços de Telecomunicações
e ·sua organização sobre o órgão regulador e dá outras providências, tendo eto de Lei da Câmara n•
32, de 1996 (n• 1.287/9põe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização sobre o ór·
gão regulador e dá outras providências, tendo
Pareceres sob n•s 416 e 417, de 1996, das Comissões
-: de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Assuntos Econômicos, conjunto, favorável, com
emenda que apresenta; e
- de Serviços de Infra-Estrutura, favorável,
nos termos do Parecer n• 416/96-CCJ/CAE.

-2PROJETO DE lEI DA CÂMARA N°14, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerim~nto n" 689, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 14, de 1996 (n° 200/95, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a proteção da pro·
priedade intelectual de programa de computador,
sua comercialização no País,_. e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 389, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com Emendas n•s 1 a 5-CCJ, que apresenta
(Dependendo de parecer sobre as emendas
oferecidas perante a Mesa.)

do de São Paulo a emitir Letras Finimeeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão destinados ao reembolso da sexta parcela
e liquidação da sétima e oitava parcelas de precatários judiciais, bem como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado. --

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 75, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 692, de 1996)
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 75, de 1996 (apresentaâo pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu-Parecer
n" 406, de. 1996), que_. autoriza o Estado da Bahia a
contratar operaçãO de crédito externo junto ao Fundo
Internacional de DesenvoMmento Agrícola - RDA, no
valor de SDR 13.500.000 (treze milhões e quinhentos
mil · direitos ·especiais de saque), equivalentes a
R$19.528.560,00, em 31 de março de 1996; com o
aval da União, cujos recursos serão destinados à implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião.

-5PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 76, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n" 693, de 1996)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 76, de 1996 (apresentado pélla Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seuParecer n• 407, de 1996), que autoriza a Prefeitura
-a-Municipal
de Bauru - SP a contratar operação de
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 74, DE 1996
crédito junto ao Chase·Manhattan S/A., no valor de
(Em regime de urgência, nos termos
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinada a
do Requerimento n• 691, de 1996.)
execução de viadutos de ligações, sistema viário e
Discussão, em turno único, do Projeto de Reobras de infra-estrutura e saneamento.
solução n° 74, de 1996 (apresentado pela ComisO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadasão de Assuntos Econ-õmicos como conclusão de
res)- Está encerrada a sessão.
seu Parecer n• 405, de 1996, vencido o Senador
(Levanta-se a sessão ás 1Bh36min.)
Esperidião Amiri), que autoriza o Governo do Esrac

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00227

Ata da 15ª Sessão Deliberativa Extraordinária
·.em 18. de julho de 1996.
2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª,Legislatura
Presidência dos Srs.: José Samey, Renan Calheiros, Antonio Carlos Valadares
Ney Suassuna, Romeu Tuma e Jefferson Péres
AS 10 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECHIAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães Antonio Carlos Valladares - Artur da Tâvola - Bello
Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Mai&mer - Coutinho
Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fernandes - Epitâcio
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto
- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnâcio Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey - José Serra - Júlio Campos - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portella Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir
Soares- Onofre Quinan - Osmar Dias- Pedro Simon
- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero
Jucã - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotônio Vilela RlhoTotó Cavalcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A lista de presença acusa o comparecimento
de 74 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercido, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 698, DE 1996

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 2• do art 50 da
Constituição Federal e do art 216 do Regimento lntemo do Senado Federal, sejam prestadas pelo
Exm• Sr. Secretário de Comunicação Social da Presidência da República as seguintes informações:
1. relação daS empresas de publicidade vencedoras das concorrências relativas às peças enco-mendadas pela Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República, a partir de janeiro do
corrente, discriminando tiPo de concorrência, sua finalidade e valor; .
\
2. discriminação dos i::ontratos pagos diretamente com recursos daquela Secretaria e dos pagos
por empresas estatais, especificando o objetivo, o
valor, a empresa vencedora e a estatal patrocinante;
3. esclarecimento sobre o ambito de competência daquela Secretaria com relação à propaganda
das empresas estatais;
4. relação dos produtos radiofônicos, jornalísticos e televisuais referentes ao Plano Real, com as
respectivas agências contratadas para produzi-los, o
montante de cada contrato realizado e o órgão público financiador,
5. discriminação das peças já aprovadas até o
final de 1996 e seu respectivo valor, e o nome das
empresas vencedoras.
Justificação
Sem dados concretos, informados pela própria
Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, pouco .poderá fazer o Congressista,
em sua função fiscalizadora, inclusive para defendêla de eventuais insinuações.
Tanto a Constituição quanto() Regimento Interno do Senado referem-se, em seus textos, a Minist'
de Estado, como objétos das referidas indagaçõec.
No entanto, tal autoridade tem status de Ministro.
Além disso, é ela fonte insubstituível das informações que se desejam, uma vez que aprouve ao ··'<?.sidente da República, na estruturação de seu governo, concentrar tais controles. Isso fez com que as
decisões •uanto a investimentos em propaganda e
publicida<.._, do governo extrapolassem a alçada dos
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Ministros de Estado, para tomarem-se em decisões
oriundas ou éontrÓiadas de perto pelo Palácio, através da referida Secretaria ·
Eis a razão pela qual solicito a aprovação do
presente requerimentO de lnfonnações ao Secretário
da Comunicação Social- da Presidência da República, na forma do art. 216 do Regimento Interno desta

. ... s...~ dispõe de 5 mi11utos para proferir o seu

é um projeto de resolução que pennite ao Estado de
São paulo a emissão de letras mobiliárias para se
repor de precatórios que pagou antes de 1988, com
base em um artigo do Ato das Disposições Constitu·
cionais Transitórias.
Ora, é um caso em que· se dá ao Estado de
São Paulo urna excepcionalidade, se comparannos
aos demais Estados brasileiros. Como se deu ao Estado de São Paulo, no caso do Banespa, naquela
votação do Senado em que R$14 bilhões foram concedidos para sanear o seu banco, um tratamento excepcional que nunca nenhum Estado brasileiro teve.
Se reparannos, durante toda a história da Sudene, São Paulo criticava o Nordeste brasileiro dizendo que ele era um saco sem fundo, que os recursos brasileiros iam todos para o Nordeste. Mas, de
uma tacada só, São Paulo levou da União R$14 bilhões, mais do que a Sudene, ém 40 anos, recebeu
para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro.
E enquanto São Paulo pede a bca vontade dos
Senadores, enquanto São Paulo pede a boa vontade do Brasil, enquanto a parte mais rica do Brasil suplica à parte mais pobre do Brasil que lhe dê a mão
e apóie, não é essa a atitude que São Paulo tem tido
com as demais unidades da Federação .
Estamos propondo - e faço esse apelo aos Srs.
Líderes - retirannos a urgência desse projeto de resolução pára que nós, Senadores, possamos conversar com o Governador Mário Covas e com as li... de ranças paulistas, porque a legislação recém-editada por São Paulo destrói a Federação brasileira.
São Paulo se proclama acima de todos os poderes da República. São Paulo glosa todo tipo de
crédito e incentivo fiscal concedido por qualquer Estado brasileiro, à sua bca vontade.

Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada·
res) - Em se tratando de uma sessão extraordinária,
V. exa dispõe, na Hora do Expediente, de 5 minutos.
·O SR. 'GERSON CAMATA (PMOB-ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr.· Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta
sessão, convocada para a votação do projeto da telefonia privada, da privatização da banda B, talvez
seja uma das sessões mais importantes que o Senado Federal realiza no perfodo de convocação extraordinária
Além da importância do projeto que vamos votar, que é o Item 1 da pauta, preocupa-me, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Item 3 da pauta, que

Os Senadores de Minas que tomem cuidado,
porque os caminhões e os automóveis fabricados
pela Mercedes Benz que receberam incentivos fiscais, ao atravessarem a fronteira de São Paulo, serão impedidos de Já entrarem. São Paulo fecha o
mercado de consumo, a não ser com o pagamento da
diferença do incentivo que foi dado no Estado de origem. Tomem cuidado os Senadores do Paraná, os
Senadores de Goiás, os Senadores do Rio de Janeiro,
que acaba de instalar a fábrica de caminhões Volkswagen. São Paulo se proclama o rei da República
São Paulo começa a legislar para o Brasil inteiro.
Conhecemos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a figura do Governador Mário Covas. Nós o
vimos aqui defendendo a Federação, democraticamente auscultando os seus liderados, liderando na
Constituinte. Parece-me estranho que seja esse

casa·

·

·

Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. nador Artur da Távola.
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mesmo homem democrata que esteja editando essas duas leis que acabam com a Federação brasileira.
Quando propomos o adiamento da votação,
isso não significa que queremos votar contra São
Paulo. Acho que devemos votar a favor de São Paulo, a favor desse projeto de resolução.
O Sr_ Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. GERSON CAMATA..- Já concluo, Senador Ramez Tebet e concedo o aparte a V. Ex".
· O que nós pretendemos? Estamos às vésperas
da reforma tributária. Há o parecer do Deputado
Mussa Demes, na Câmara, a respeito. Em setembro, a reforma tributária estará aqui. Trata-se de um
ato da União inteira e do Congresso Nacional em favor do Brasil. É a reforma tributária que vai disciplinar as relações entre os Estados. Não é só o Estado
de São Paulo que tem o direito de impor essa legislação.
Nós queremos pedir ao democrata Governador
Mário Covas - sei que ele enfrenta dificuldades e
nós o estamos ajudando continuamente aqui no Senado - que suspenda essa legislação violenta, essa
legislação dura contra os demais Estados brasileiros, até que a reforma tributária, decidida democraticamente no Congresso, discipline o assunto.
O Sr. Jósé lgnácio Ferreira - Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. GERSON CAMATA- Senador José lgnácio, o Senador Ramez Tebet solicitou um aparte
antes de V. Ex" e vou ouvi-lo agora, com muito prazer.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Gerson Camata,
quero aplaudir a iniciativa de V. Ex".
O SR. GERSON CAMATA- E eu quero agradecer V. Ex" por isso.
O Sr. Ramez Tebet - E vou mais longe. Acho
que o assunto está ficando muito grave para nós Estados pequenos, Estados que não têm a sua economia diversificada - ficarmos calados diante dele.
Em primeiro lugar, nós estamos vendo os pequenos
Estados, como Mato Grosso do Sul e outros, sufocados, mendigando de porta em porta perante as autoridades do Governo Federal, em busca de recursos
para sanar as suas finanças, para pagar os seus humildes funcionários. Nada está sendo feito em favor
desses Estados. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional deu um refresco para os pequenos
Estados. Ao mesmo tempo, dá doses cavalares de
ajuda aos Estados de grande importância, de grande
porte, de economia diversificada - reconheço -,·
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como é o Estado de São Paulo. Não é possível esse
tratamento tão desigual continuar; não é possível a
Federação brasileira ficar alijada. E quando vejo que
V. Ex" ocupa a tribuna, representante que é do Estado do Espírito Santo, para verberar a guerra que
São Paulo está fazendo, não somente contra os Estados que estão se industrializando, mas também
contra aqueles que querem ter perspectiva de gerar
empregos, aqueles que representam a fronteira agrfcola deste País, como Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás e outros, sinceramente não posso ficar calado. E hoje, que está em pauta mais um socorro ao Estado de São Paulo - se bem percebo, V.
Ex" está af a dizer isso -, eu queria, se fosse possível, até mesmo retirar de pauta o requerimento de
urgência. Perdoe-me o Presidente desta sessão do
Senado, Senador Romeu Tuma, grande representante do Estado de São Paulo, mas entendo que
se nós, no Senado da República, não reagirmos,
não sei o que vai acontecer com Mato Grosso do
Sul, com Mato Grosso, com Goiás e com outros Estados, que estão impedidos de progredir, de avançar. Urge que se respeite a Federação brasileira.
Sou Vice-Líder do Governo, mas, nesta hora, dispome dessa qualidade para fazer um ·apelo às autoridades econõmicas, ao próprio Presidente da República e também ao espírito democrático de Mário Covas, que honrou o Senado da República. Um homem digno e honrado que está à testa, mas que não
pode decretar essa guerra em detrimento das outras
Unidades da Federação brasileira Quero abraçar
efusivamente V. Ex", dar-lhe o meu apoio, porque
não estou apoiando o seu discurso, mas sim a Federação brasileira. Chegou a hora de reagirmos nesse
sentido. O Senado da República tem essa responsabilidade, porque representamos os Estados brasileiros.. Senador Gerson Camata, está na hora de todos
os companheiros do Senado seguirem o grito de V.
Ex". Eu o acompanho. Apelo aos companheiros do
Senado para que façam o mesmo, a fim de que possamos realmente defender a Federação brasileira,
cuja incumbência primordial é do Senado da República. Muito obrigado a V. Ex".
O SR. GERSON CAMATA- Senador Ramez
Tebet, o aparte de V. Ex" praticamente resume tudo
aquilo que eu queria dizer.
V. Ex" ressalta um dado muito importante: não
se trata da defesa do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Paraná, nem do seu Mato Grosso, mas da
Federação.
O Governador de São Paulo pratica esses atos
de uma maneira muito violenta e quase que na cala-
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da da noite, quando estamos aqui nos preparando
para votar a reforma tributária, a relação fiscal entre
os Estados. Essa decisão tem que ter a unanimidade do Congresso Nacional, e não ser uma imposição
do Estado de São Paulo.
O Senador José lgnácio, que compreende mui.to bem as dificuldades pelas quais passam os Estados menores, chamou-me a atenção e vai falar sobre isso. Até a imprensa de São Paulo, consciente,
começa a verberar em relação à ação do Governo
paulista contra nós.
O Estado de S.Paulo, em um artigo do José
Casado, diz:

A elite do mais rico integrante da Federação declarou guerra fiscal em plena discussão da reforma tributária no Governo Federal e no Congresso. É óbvio que, de Manaus a Porto Alegre, haverá uma reação. As
conseqüências políticas são imprevisíveis.
O Sr. Lúdio Coelho - Permitil-me V~ Ex" um
aparte?.
. .O SR. GERSON CAMATA- Ouço V. Ex" com
muito prazer. prazer.
. : :.• ·
O Sr. Lúdio Coelho- Nobre Senador Gerson
Camata, estou de pleno acordo com V. Ex". Há pouco tempo, aprovamos a compra dé aeroportos, de
estradas de ferro e outros para equilibrar as contas
das estatais do Estado de São Paulo. Creio que está
na hora de o Senado avaliar melhor o atendimento
dos pleitos daquele Estado. O Senador Ramez Tebel fez referência aos Estados menores. O meu está
passando por inúmeras dificuldades, oriundas de governos anteriores e quase insuperáveis. Penso que
está na hora de o Governo examinar mais cuidadosamente as dificuldades dos Estados, provenientes
do ajustamento económico. Aqueles que têm a sua
economia apoiada em produtos primários estão passando por dificuldades muito sérias, principalmente
a nossa agricultura e a nossa pecuária, e as receitas
públicas caíram muito, assim como aS- particulares.
Apoio V. Ex" e creio que está na hora de o Senado
segurar um pouco, no que diz respeito à liberação
de recursos, para que São Paulo ordene melhor
seus gastos e a Nação não compactue com um endividamento ainda maior. Estou de acordo com a
proposta de V. Ex".
O SR. GERSON CAMATA- Muito obrigado,
Senador Lúdio Coelho.
A experiência de V. Ex' vem no mesmo caudal
no qual se integraram tantos Senadores. Pretendemos exatamente defender a Federação, e o grande
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fórum a que V. Ex' se refere para pensarmos sobre
o problema fiscal do País é a reforma tributária.
Na Comissão de Economia da Câmara, já está
aprovado o Relatório Mussa Demes. Ele virá para o
Senado entre setembro e outubro e ainda este ano
será feita a reforma tributária. Esse é o fórum.
Não posso acreditar que apenas um Estado
possa impor a sua lei, a sua vontade, ao talante do
que quer sobre todos nós, brasileiros, e sobre as demais Unidades da Federação: Até um jornal do próprio Estado de São Paulo diz que a elite económica
está declarando guerra fiscal aos demais Estados
brasileiros.
._
O Sr. Valmir Campelo c V. Ex' me permite um
aparte?
O SR. GERSON CAMATA· Com prazer, ouço

v. Ex".

.

•
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) • A Presidência alerta aos Srs. Senadores que, como a Ordem do Dia será realizada na sessão extraordinária,
cada orador tem direito de usar da palavra por 5 minutos. Solicito que os apartes sejam breves.
O Sr. Valmir Campelo - Serei bem objetivo .
Nobre Senador Gerson Camata, a sua tese me convence de que V. Ex" está com a razão. Creio que a
sugestão de V. Ex" em pedir a retirada da urgência
para que o assunto seja discutido com o Governo de
São Paulo tem calbimento e lógica. Portanto, quero
ser o primeiro Líder a retirar a urgência desse pedido.
·
O SR. GERSON CAMATA ·Senador Valmir
Campelo, muito obrigado. V. Ex" pratica um ato em
favor de Brasma e da Fedaração brasileira.
Agradeço a sua posição firme, que nãó difere
de tantas outras que tem tomado, na liderança de
seu Partido no Senado.
O Sr. Francelina Pereira - Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador Gerson Camata?
O SR. GERSON CAMATA- Pois não, ouço V.
Ex'.
O Sr. Francelina Pereira - Senador Gerson
Carnata, estamos sendo surpreendidos com o noticiário de hoje, onde observamos textos de articulistas da imprensa brasileira, inclusive de São Paulo. É
· preciso preservar a Federação, e essa manifestação, esse ato do Governo paulista, liderado pelo Governador Covas, efetivamente joga por terra todo o
sistema federativo e agrava o sistema fiscal em detrimento de todos os Estados brasileiros e em benefício apenas do Estado de São Paulo. Esta Casa
tem sido muito generosa com São Paulo, extremamente generosa, através de atas que efet.vamente

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

aprovamos na absoluta certeza de que os recursos fina~ .jamais retomariam aos cofres da União, tinham apenas o intuito de preservar a situação daquele
EstadO",.Esse não é o expediente que o Governador
CovaS' deVeria praticar. É preciso preservar a Federa·
ção. Inclusive o meu Estado, Minas Gerais, será inevitavelnlente prejudicado por essa decisão de S. Ex".
Dessa maneira, quero felicitar a sua iniciativa e a do
Senador José lgnáclo, que nos despertaram a atenção
para ~problema, e manifeslar a nossa inteira SOii·~.contra a decisão do Governo paulista.
:{~~-GERSON CAMATA· Senador Francelina ~~ã; o apoio de Minas, nesta luta pela Federa~~historicamente é importantíssimo.
. ·-Mivas sempie foi um Estado que liderou o Brasil n~i;lspecto, sempre foi o Estado mais brasileiro cjue_ierrtos. A mineirice é uma brasilidade um pouco feç!Íada naquelas montanhas.
· · .. 'HiStôiicamente, Minas tem tido essa posição.
...c,,_,J:fieerrando o meu pronunciamento, quero diz ·· · •
que não estamos aqui entendendo que
· ··
r-·contra· o projeto de São. Paulo. Não!
mos querendo adiá-lo.
~l)heço o. Governador Mário Covas, sou admiraciOf.'do seu espírito democrático e creio que,
atravé&;do diálogo, S. Ex", nesse espaço de tempo,
será,~àZ de verificar que howe uma exorbitância
por parte de São Paulo.
. A~le Estado declarou guerra às demais Unida·
-de!rdliJ:'etleração, e o fórum para se examinar a questão.nii(t'ã a· Asserribléia Legislativa, mas o Congresso
NaCional. onde se debate a reforma reforma fiscal..
:~o isso, como já o fizemos tan+.as vezes,
apoiãremós a pretensão de São Paulo, daremos ao
Governador Mário Covas a sustentação que necessita. ~queremos que S. Ex" permita aos demais
EstadOs o mesmo desenvolvimento de São Paulo que é como a Europa dentro do Brasil.
Se aquele Estado atingiu esse desenvoMmento, fol
do grande mercado consumidor que
o Brasil lhe deu, protegendo-o durante tantos e tantos anos.

pot6atisa

~:f>Óis bem, queremos esse diálogo, queremos
estabeleçer os princípios federativos. Consideramos
que o -fôi'trm para a matéria seja a reforma fiscal no
Congresso Nacional, e não a Assembléia Legislativa
do Esta(jo de São Paulo.

O Sr. Jefferson Péres • Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. GERSON CAMATA· Sr. Presidente, o
Senador Jefferson Péres me solicita um aparte, V.
Ex" o. permite?

00231

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) • O tempo já se esgotou, mas solicito que V. Ex" seja breve.
O SR. GERSON CAMATA· Obrigado, Sr. Presidente, e encerrarei em seguida ao aparte.
Ouço o aparte do nobre Senador Jefferson Pé-

res.
O Sr. Jefferson Péres • Nobre Senador Gerson Camata, V. Ex" tem inteira razão quando critica
a guerra fiscal aberta por São Paulo. V. Ex" pode
contar com a minha integral solidariedade.
O SR. GERSON CAMATA • Nof5re Senador,
agradeço mais uma vez a V. Ex".
O Sr. Jefferson Péres • Mas, nobre Senador
Gerson Camata, creio que estamos. de acordo em
relação ao fato de que não devemos, por isso, declarar guerra a São Paulo.
•
O SR•. GERSON CAMATA - Claro; não é isso
que pretendo.
o Sr. Jefferson Péres- O Governador Mário
Covas tem um grande espírito público: É um homem·
aberto ao diálogo. Não devemos, Senador Gerson
Camata, rejeitar esSe Projeto... ·· ·· · · "' · ., ·:
. O SR. GERSON CAMATA- E [l~rn pretendo.
O Sr. Jefferson Péres - ;;. em represália a?·
Estàdo de São Paulo.
O SR. GERSON CAMATA· Não, nobre Senador. Absolutamente. Pelo contrário.
. O Sr. Jefferson Péres - Permita-me também
discordar um pouco de V. Ex". Não devemos adiar
essa votação para antes conversarmos com o Governador Mário Covas. Pareceria quase que uma imposição: "ou V: Ex" faz isto ou não aprovamos". Se-·
ria muito mais elegante, nobre Senador Gerson Ca- ·
mata, aprovarmos essa proposição e iniciarmos a
negociação com o Governador Mário qgvas. Se _tor.
preciso brigar com São Paulo, brigaremos, mas não
em tomo de um projeto que pode ser bom • devemos observar isso - para o povo de São Paulo. É
apenas isso, nobre Senador.
O SR. GERSON CAMATA- Nobre Senador
Jefferson Péres, encerrando • agora encerro mesmo, Sr. Presidente, e agradeço a condescendência
de V. Ex"-, digo que a minha primeira manHestação
nesta tribuna foi dizer que votarei favoravelmente à
proposta. Disse ainda que o Senado Federal deve
ajudar o Governador Mário Covas no grande esforço
que está fazendo pela recuperação do seu Estado.
E não só S. ·Ex": todos os demais Governadores merecem o nosso apoio, tão necessário nessa hora dHícil por que passam. Acredito que devemos apenas
postergar a votação para que possamos ter então
um diálogo franco com o Governador Mário Covas,
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mediante o qual mostrarfamos a S. Ex" que a reformá tributária, prevista para ser analisada por esta
Casa daqui a três meses,
solucionar todos esses
problemas.
São Paulo não se deveria antecipar. Trata-se
de um àto, digamos, de hostilidade para com os demais Estados brasileiros e até para com o Congresso Nacional, que vai decidir sobre esse assunto. É
esse. o apelo que faço. Como eu disse, reconheço
que o Governador Mário Covas é um democrata,
tem grande espírito público. Não sou amigo de S.
Ex"; sou admirador, lã de carteirinha do Governador.
Penso que Õcorreu excesso de zelo. por parte de alguma área técnica elo Governo de São Paulo, capaz
de induzir o demoérata, o grande batalhador das
causas da democracia, Mário Covas, a um ato que
·talvez não praticasse se antes tivesse tido a oportunidade de conversar com seus ex-colegas Senadores que aqui estão. É esse o espfrito:
Voto favoravelmente à proposta,
gostaria
que sua votação ·fosse adiada. Penso que todos aqui
têm este pensamento: queremos amplo e total diálogo com..o Governador, em lavor não do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio Grande, do Paraná, do
Pará ou de Mato Grosso, mas de toda a Federação
brasileira. Muito obr'gado.

vai

mas

Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, o Sr. Antonio Carlos Ílaladares, suplente de Secretário deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu
Tuma
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A Presidência comunica que detenninou a distribuição do
Parecer n• 415, de 1996, do Código de Trãnsito.
Será colocado nas bancadas dos Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao Sr. Josê lgnácio Ferreira, por cinco minutos, por pennuta com o Senador
Valmir Campelo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vejam
V. Ex"s, sobretudo veja V. Ex", Senador Romeu
Tuma, que preside esses trabalhos, como é desconfortável a nossa situação.
Pessoalmente sou, como disse o eminente Senador Gerson Camata, mais do que um amigo do
Senador Mário Covas; sou um admirador, sou alguém que lhe rende homenagens íntimas, permanentes e explícitas.
O Governador Mário Covas está realizando um
Governo marcado pelas dificuldades, enormes dificuldades. Trata-se de uma tarefa muito maior do
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que a enfrentada por qualquer governador do passado, em São Paulo. As dificuldades passaram de um
para outro Governador daquele Estado e caíram todas no colo do Governador Mário Covas. Quer dizer,
os problemas apareceram agora, que o vento encostou a folha na parede. Não há mais para onde ir, o
Governador Mário Covas é obrigado a enfrentar dramaticamente todas essas questões. Isso é reconhecido por nós, que temos permanentemente enaltecido o trabalho que S. Ex" desenvolve em São Paulo.
Convivi nesta Casa, durante .longos anos, com o Governador Mário Covas. Reconheço o seu valor de
democrata, de homem digno, reconheço o fato de
ser S. Ex" um referencial de todas as virtudes cívicas e éticas. Por essa razão, considero extremamente desconfortável essa situação de estar aqui,
nesta tribuna, posicionando-me da maneira como
âgora o laço.
· ·
Acontece que nos reunimos com a Federação
das Indústrias do meu Estado - peço a atenção do
Presidente da CNI; Senador Fernando Bezerra -,
que nos expôs a situação por que passá, para que
instássemos ao Governador Mário Covas no sentido
de pôr cobro a essa situação. A essa gestão da Federação das lndústrias·do Espírito Santo somam-se
gestões de outras Federações em outros Estados.
Na verdade, não se pode perguntar qual é o Estado
que não é prejudicado por essa lei. Todos os Estados da Federação o são. O Jornalista Josê Casado,
em artigo publicado no O Estado de S.Paulo, no dia
17 de Julho de 1996, diz: "É óbvio que de Manaus a
Porto Alegre haverá reação, e as conseqüências políticas são imprevisíveis".

Na verdade, Sr. Presidente, estamos perguntando o porquê dessa situação. Não a debitamos ao
Governador Mário Covas, porque trata-se de lei votada em Assembléia Havia uma outra normatização
que a ela se soma. Portanto, não é fato novo. Mas a
verdade é que a situação existe e sobre ela temos
que nos debruçar. Existe uma espada de Dâmocles
permanentemente sobre a cabeça de cada Estado.
O Sr. Romeu Tuma - Senador Josê lgnácio
Ferreira. permite V. EX" um aparte quando possível?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Esclareço, Sr. Presidente, que o nosso posicionamento não ·
é personalizado, não é dirigido contra o Governador
Mário. Covas. Se o fosse, eu não estaria aqui. Aqui
estou na condição de representante. Há uma relação estreita entre o meu comportamento e a vontade
daqueles que represento. Não me posso omitir em
uma hora dessas, Sr. Presidente.
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Vim para o Senado Federal muito mais para
pensar nos desníveis regionais do que nos desníveis
sociais, até porque acredito que os desníveis regionais são a geratriz dos desníveis sociais. Não posso
entender esse comportamento não do Governador
Mário COvas, do democrata Máiio Covas, do homem
digno Mário Covas; do lutador ingente que enfrenta
uma batalha tão- terrível como talvez não se lenhá
paralelo na História Republicana brasileira, em qualquer outro Estado. ·
·
Temos uma luta contra esses deslizes, nessa
hora dramática em que o Brasil se pergunta: Por que
essa Federação ainda persiste? Tantos foram os
obstáculos que a ela se antepuseram. Como este
manteve íntegro, Sr. Presidente, S,.s e Srs.
País
Senadores? Como este País pôde manter-sé íntegro
na América Latina? ConiO mantevé sua integridade,
sendo um País em que se fala a Ungua Portugúesa,
enquanto os outros, em que se. fala a língua hispânica.. se desagregaram? O úniC9 País que manteve a
sua integridade e oni::te se fala a Lfngua Portuguesa
é o· Brasil.. Nosso ·País enfrentou . uma. inflação de
quase 100%, e não se desagregou; manteve a sua
integridade. No entanto, observa-se que persistentemente as gestões· são feitas no sentido de desintegrar este País. A chamada guerra fiscal nada
mais é do que a tentativa dos !=stados de colocarem
o nariz acima da superfície para respirar um pouquinho.

sa.·

Portanto, às vésperas da chegada ao Senado,
após a aprovação pela Câmara, do Código Tributário, preocupa-nos uma lei corno essa. Retiramos, por
absolutamente incabível, qualquer enfoque sobre a
figura ínclita, respeitada do eminente Governador.
Mas a nossa posição é a de repiésentantes. Estamos sendo instados pela nossa Federação das Indústrias, pelas forças económicas de um Estado
que, dentro da Região mais rica do Brasil, a Região
Sudeste, é menos aquinhoado pelas benesses do
Governo Federal e pelas circunstãncias. Todas essas renúncias fiSCais, tudo isso que acabou beneficiando São Paulo e outros Estados que comandam
esta Federação nem sempre alcançou o Espírito
Santo, que, apesar disso, no ano passado, cresceu
7,99% do seu próprio PIB, enquanto a União Federal
cresceu apenas 4,2%. Portanto, às suas próprias
custas, o Espírito Santo cresceu o dobro da União
Federal em 1995: 7,99% contra 4,2% da União Federal.
De maneira que desejo deixar bem claro que a
nossa posição é de absoluto respeito à figura do Governador e também de não pretender votar contra
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esse projeto. Apenas desejamos retardar um pouco
a sua votação, para termos a oportunidade de colocar eSsa situação mais claramente - situação que
não é de um Estado só, mas de todos os demais Estados da Federação, à exceção de São Paulo - perante o Governo de São Paulo, para que repense a
realidade que está criada, a qual prejudica todos os
outros Estados.
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O Sr. Fernando Bezerra- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Primeiro,
concederei o aparte ao Senador Romeu Tuma, que
desde o começo da nossa fala estava-o solicitando;
em seguida, concederei a V. Ex", Senador Fernando
~ezerra.

O Sr. Romeu Tuma - Senador José lgnácio
Ferreira, agradeço a V. Ex" por conceder-me o aparte. Estava presidindo a Mesa, mas vim ao plenário
para ter a oportunidade de compreender as aflições
e os pontos de vista dos Srs. Senadores, representantes dos Estados brasileiros. V. Ex" é testemunha,' corno os .outros membros deste Congresso que
militaram com Mário Covas, de que S. Ex" é um patriota, um democrata e um federalista. Sempre defendeu e defende a Federação. Ouço falar em guerra fiscal desde que estava em Brasília dirigindo a
Polícia Federal. Depois, fui Assessor especial do
Governador Fleury e S. Ex" entrava no Supremo Tribunal com algumas concessões de alguns Estados
e dizia que São Paulo não poderia, por muito tempo,
suportar a guerra fiscal, porque vinha perdendo não
novos investimentos, mas parcela das indústrias que
tinham já tradição em São Paulo e levavam parte
das suas produções para outros Estados, em razão
dos incentivos fiscais. Penso que este é o momento
decisivo para se discutirem as concessões, quando
uma reforma tributária não consegue resolver a zorra em que se encontra o sistema tributário brasileiro.
Os Senadores Beni Veras, Antonio Carlos Magalhães e tantos outros têm feito projetos ao Governo Federal de estímulos e incentivos a serem concedidos
aos Estados do Nordeste, para que se desenvolvam
e para que se tenha um equiiJbrio económico, para o
bem da sociedade brasileira. V. Ex" coloca bem a
questão, defendendo. a pessoa de Mário Covas.
Faço um apelo ao Senador Valmir Campelo e aos
outros Líderes para que atendam à postura do Senador Jefferson Péres e não retirem a urgência. Tenho certeza absoluta de que o Governador Mário
Covas será o primeiro a abrir as portas para discutir
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o assunto. Que essa reforma tributária tenha a urgência necessária, porque há mais de um ano e
meio nela se fala; se a mesma não consegue caminhar nem na Câmara Federal, quanto tempo demorará para chegar aqui? Realmente, em São Paulo
estava crescendo, assustadoramente, a onda de desemprego. Provavelmente, o. Governador Mário Covas, com a Assembléia, tomou umã posição a respeito, talvez para abrir uma discussão mais Clara,
mais correta, sobre o equilíbrio fiscal. São Paulo tem
interesse em que os outros Estados se desenvolvam. São ·Paulo vem pedindo socorro, de modo angustiante, a esta Casa, porque sua situação é difícil.
Pediria a V. Ex" que não retirasse a urgência, que
perrnanecesse a votação e que procurássemos,
imediatamente, convocar o Governador Mário Covas
para uma reunião, pois S. Ex" estará aberto a isso.
V. Ex" é amigo dele; o Senador Elcio Alvares poderá
liderar essa conversa. Talvez pudéssemos convocar
também uma reunião com os Governadores para
que se. estanque esse desespero de cada Estado
tentar resolver internamente os seus problemas e
para apressarmos o Governo FederBJ no sentido de
dar urgência à reforma tributária Agradeço a V. Ex"
pela oportunidade do aparte.
·
·
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA·- Agradeço
a V. Ex" pelo aparte, nobre Senador Romeu Tuma.
V. Ex", pela mesma razão com que outros se posicionam aqui pelo adiamento da urgência, posicionase contra, posiciona-se para que seja votado hoje.
V. Ex" é um representante do seu Estado. É exalamente a representatividade que nos traz à tribuna
para nos manifestarmos nesse sentido. Reconhecemos e compreendemos a posição de V. Ex" e, pelas
razões que a inspiram, estamos· mantendo a nossa
postura.
O Sr. Fernando Bezerra- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Vou conceder o aparte a V. Ex", eminente Senador Fernando Bezerra, com autorização do Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O tempo de V. Ex" já está exaurido; por isso, pedimos que
o aparte seja breve.

o

Sr. Fernando Bezerra - Muito obrig?tdo, Sr.
Presidente. Senador José lgnácio, serei muito breve.
Quero cumprimentá~o pelo pronunciamento que faz
aqui e extemar também a minha preocupação com
esse projeto que vem na direção do crescimento dos
desníveis regionais. Essa é uma preocupação que
todos nós, brasileiros, devemos ter. lamento profun-
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damente a posição do Estado de São Paulo. Reconheço todas as qualidades e todas as .virtudes,
como V. Ex" também reconhece, do grande !!der,
Governador Mário Covas. Queria apenas, no tempo
escasso que tenho, hipotecar minha solidariedade
ao posicionamento de V. Ex".
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Muito obrigado a V. Ex", pois seu apoio é também extremamente valioso, como Presidente da Confederação
Nacional da Indústria.
O Sr. João Rocha - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, permite-me V. Ex" conceder màis um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuana) - A
Presidência solicita a V. Ex" que seja breve, porque
a seu tempo já se exauriu.
O SR. JOSÉ JGNÁCJO FERREIRA - Tem V.

Ex" o aparte, eminente Senador João Rocha.
O Sr. João Rocha - Nobre Senador José lgnácio Ferreira, acompanhamos atentamente as colocações feitas por V. Ex" com a preocupação que também temos de saber se podemos entender o Brasil
como unidades federadas ou se devemos começar a
pensar em unidades independentes. Nobre Senador,
ouvindo o pronunciamento de V. Ex", tivemos a
oportunidade de coletar, no gabinete, informações
reais sobre o total de receitas do ano de 1995, receitas totais de JCMS e transferências da União para as
regiões do País. Veja V. Ex" como é grade a disparidade. Vamos, ·primeiro, ater-nos ao item JCMS. No
ano de 1995; a arreCádação total no Pafs do ICMS
foi exatamente de R$47 bilhões. Desse total, R$29
bilhões fiearam com a região Sudeste e R$7,6 bilhões com a região Sul. Em resumo, nobre Senador,
dos R$47 bilhões de uma das fontes mais importantes de receita do País, exatamente 76,74% ficaram
concentrados nas regiões Sul e Sudeste. Vejamos
as transferências constitucionais feitas pelo Governo, no mesmo exercício. Num total de R$17 bilhões,
quase um terço da arrecadação total de ICMS, as
regiões Sul e Sudeste também tiveram uma expressiva participação, ficando com R$6 bilhões. Nesta ·
Casa, começamos a discutir que as regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste ficam com o maior bolo da
arrecadação. É totalmente infundada a informação,
porque os dados verdadeiros estão aqui. Concluindo, o total da arrecadação de ICMS mais as transferências constitucionais para os Estados totalizaram
exatamente R$64 bilhões. Desse total do bolo das
principais receitas e transferências, as regiões Sul e
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Sudeste continuaram mantendo uma expressiva participação de quase 67%. A colocação que quero fazer, neste momento, como sempre tem frisado a
Bancada do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é no
sentido de que precisamos integrar o País. Para
isso, precisamos de uma divisão melhor do bolo da
amecadação tributária e das transferências constitucionais, porque na hora do endividamento a Região Sul e Sudeste também assume uma liderança
absoluta, pelos dados concretos e verdadeiros.
Vejamos o caso da· dívida interna e externa das
capitaís, ao valor de maio de 1996. Do total de 1O
l:>ilhões - São Paulo deve 60"/o desse total e o Rio
de Janeiro 27% -, 87% das dívidas das capitais
estão em dois Estados: Rio de Janeiro e São Paulo. Vou um pouco mais longe, vou fazer uma análise crítica agora do Orçamento de 1996. Das dotações orçamentárias para 1996, as transferências
realizadas até' hoje dos recursos alocados a Região Norte ficou com 8%, o Sul e ·Sudeste com
60% - mais uma vez mantendo o mesmo pique.
Com relação às dívidas de títulos estaduais e municipais, de um total, em maio de 1996, de R$44
bilhões, o Banco Central já tinha assumido com
três. Estados das Regiões Sul e Sudeste exalamente R$30 bilhões desse dívida. Onde queremos
chegar? Como sempre citei, não temos nada contra o Sul, contra o Sudeste. Sou contra essa forma
perversa, má, mal dirigida, mal orientada da distribuição do bolo da receita nacional. V. Ex• tem razão quando discute esse assunto, afinal queremos
um Brasil de todos nós, que tenha condições de
distribuir bem nossa riqueza. Entretanto, estamos
vendo com números frios, com dados que essa receita continua sendo mal distribuída, mal orientada. Estão sempre concentrando recursos nas regiões mais ricas. Não tenho nada contra essas regiões,
mas sim contra a forma de comportamento usado na
distribuição dos recursos, forma essa até aprovada
por esta Casa e pelo Executivo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Muito obrigado. V. Ex" é sempre um estudioso dessas questões de desníveis regionais e com números revela
aqui a situação calamitosa, gravíssima e de desnivelamento entre as regiões pobre e ricas do País.
Quero concluir afirmando que ninguém está
contra o Estado de São Paulo. Eu, pessoalmente,
vou votar essa proposição na ocasião oportuna. O
que estamos pedindo e o que foi acordado por todos
os Líderes do Senado, à unanimidade, é a retirada
da urgência do projeto de lei que autoriza o Governo
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do Estado de São Paulo a emitfr" Letras Rnanceiras
do Tesouro daquele Estado.
O que vamos fazer? Vamos votar contra São
Paulo? Não, tanto que não votamos contra quando
se propuseram, aqui, os beneficies em favor da solução do caso Banespa. Votamos felizes, porque sabíamos que não poderíamos deixar prejudicado tão
gravemente o maior Estado da Federação. Mas agora, não; desejamos esse adiamento.
Quanto à questão dos líderes paulistas, que se
posicionaram a favor dessa lei, entendemos bem.
São as suas convicções em termos de estrutura federativa. Quer dizer, a visão deles é de que isso não
prejudica, não danifica o interesse federativo, e a
nossa visão é de que isso gravemente afeta o interesse da Federação, já combalida, que queremos
ver restaurada.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José lgnácio
Ferreira, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffe!Son Péres.
Durante o discu!So do Sr. José lgnácio
Ferreira, o Sr. JeffeiSOn Péres deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ney Suassuna, suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE. (Ney Suassuna) - O art.
188 do Regimento Interno preceitua:
"Em sessão extraordinária, só haverá
oradores, antes da Ordem do Dia, caso não
haja número para as deliberações."
O Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Renan CB/heiros, 2g Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 700, DE 1996
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 281 c/c o art. 372,
do Regimento Interno, a dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para o Parecer n• 418,
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 30, de 1996.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - José
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O Sr. Renan Ca/heiros, ~ Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esta Presidência informa que o avulso da matéria está sobre
a bancada dos Srs. Senadores. ·
Aprovado o requerimento, a matéria constará
da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária da
próxima terça-feira, dia 23, para discussão em primeiro turno.
Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 32, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
de Requerimento n• 688, de 1996)
.
.
Discussão, em turno único, do projeto
de Lei da Câmara n• 32, de 1996 (n•
1.287196, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua
organização sobre o órgão regulador e dá
outras providências, tendo
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Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. Senador Renan
Calheiros.
São lidas as seguintes:
EMENDA N° 3-PLEN
Ao Projeto de Lei da Càmara n• 32, de 1996
(N" 1.2.1Tl/96, da Casa de origem)
Suprima-se o art. 4°.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996.- Senador Antonio Carlos Valadares.
EMENDA N° 4-PLEN
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1996
(N•1.2.87196, da casa de origem)
Suprima-se o art s•.
•
Sala das Sessões. 18 de julho de 1996. - Senador Antonio Carlos Valadares.
··
EMENDA N° 5-PLEN
Ao Projeto de Lei da Cãmara n• 32, de 1996
(N"1.2.87/96, da casa de origem)

Suprima-se o art 13.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Senador Antonio Carlos Valadares.
EMENDA N• 6- PLEN AO

. Pareceres sob n"s 416 e 417, de 1996,
das Comissões

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 32, DE 1996
(N" UITT/96, da casa de origem)

- de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos, conjunto,
favorável, com emendas de n• 1 e 2 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Assuntos Econômicos, que apresenta;
Vencido, em parte, o Senador Josaphat Marinho e vencidos os Senadores Lauro Campos, Eduardo Suplicy e Ademir Andrade.
Com votos em separado dos Senadores
José Eduardo Outra e Antonio Carlos Valadares na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania

Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:
Art 13. Rca autorizada a criação da Comissão
Nacional de Comunicações - CNC, órgão regulador
a que se refere o inciso XI do art 21 da Constituição
Federal, com independência decisória e autonomia
orçamentária e financeíra, cuja competência, estrutura e atribuições serão estabelecidas em legislação
especffica, devendo o Presidente da República encaminhar o respectivo projeto de lei ao Congresso
Nacional.
Parágrafo único. O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a Comissão Nacional de
Comunicações - CNC, exercerá as funções de órgão regulador, mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em
vigor.

e
- de Serviços de Infra-Estrutura, favorável, nos termos do Parecer n• 416/96CCJ/CAE, com voto vencido em separado
do Sr. Senador Hugo Napoleão e vencidos
os Srs. Senadores Ademir Andrade e José
Eduardo Outra.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.

Justificação
O projeto aprovado na Câmara, no parágrafo
único de seu art 13, a pretexto de sanar inconstitucionalidade de natureza material, por desrespeito
aos preceitos da Emenda Constitucionàl n• 8, de
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1995, cria, formalmente, no caput, o órgão regulador, denominado de "Comissão Nacional de Comunicações•, conferindo-lhe independência decisória e
autonomia orçamentária e financeira. Determina,
ainda, que definições quanto a suas atribuições,
competência e estrutura deverão s.er objeto de projeto de lei especffica, encaminhado pelo Presidente da
República ao Congresso Nacional no prazo de seis
meses, a contar da vigência desta le~ após o que a
iniciativa legislativa será exercida, cumulativamente,
com o.Congresso Nacional.
A fórmula adotada pelo projeto da Câmara, de
"criar" o órgão regulador, é inusitada. Cria, mas delega a outro dispositivo legal a atribuição de estabelecer aquelas características essenciais que conferem
materialidade ao órgão, além de ser omissa em relação à sua vinculação institucional, ponto da maior
relevância para a determinação de suas relações de
dependência polftica e de sua capacidade de mediação dos interesses do Poder Público, do setor privado e da sociedade, o ·usuário final.
Além disso, o dispositivo agride a Carta Magna
em dois pontos:
a) não poderia ter tomado a iniciativa de criar a
Comissão Nacionàl de Comun!caçõe
s, pois, ao fazê-lo, inciui no projeto de lei disposição que conflita com a que deiermina a Constituição quanto à capacidade legislativa privativa do Presidente da República de propor ao Congresso Nacional os projetos de lei que disponham sobre a criação de órgãos da administração pública (CF, arl. 61,
parágrafo 1°, inciso 11, alínea "e").
b) desrespeita a Carta Constitucional ao determinar que, expirado o prazo conferido ao Poder
Executivo para encaminhar ao Congresso Nacional
projeto de lei regulamentando o "órgão regulador", a
competência passaria a ser exercida cumulativamente pelo Congresso Nacional, numa usurpação
da competência do Presidente da República
O arl. 21 da Carta Magna é expressão do princípio da separação dos poderes, definido pelo legislador constituinte de 1988, como ciáusula pétrea, ou
princípio inamovível da Constituição. O Congresso
Nacional não pode criar-lhe exceções, nem mesmo
pela via da emenda constitucional, no. exercício de
seu poder constituinte derivado. A lei ordinária, com
muito mais razão, deveria render-se ante tal disposição.
O Art. 13 é, portanto, na forma em que se encontra, inconstitucional.
A simples supressão do dispositivo, entretanfo,
levantaria, segundo argumentação apresentada por
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alguns Senadores, a possibilidade de arqüição de inconstitucionalidade de lei, pois que esta, sem dispor
sobre o órgão regulador, não atenderia às disposições do arl. 21, XI, da Constituição. Assim, optamos
por manter o dispositivo com nova redação que sane
os vícios acima apontados.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Senador Antonio Carlos Valaclares
EMENDA N° 7-PLEN
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 32, DE 1996
{N°1.287196, da Casa de origem)
Acrescente-se ao Projeto de Lei n" 32, de
1996, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
Arl. 15. É permitido ao Poder Público autorizar
a exploração do serviço comunitário de telecomunicações a entidades civis sem fins lucrativos de caráter comunitário, abrangendo emissoras de radiodifusão sonora em freqüência modulada (rádio FM) com
potência de até 50 watls e emissoras de radiodifusão de sons e imagens (televisão) com potência de
até 150wat!s.
§ 1°- As estações do SeiViço de Radiodifusão
Comunitária atenderão, em sua programação, aos
seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
11 - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da integração das culturas
nacional e regional;
III - respeito aos valores éticos e sociais da
pessoa e da tamiiia, favorecendo a integração dos
membros da comunidade atendida;
IV - não discriminação religiosa, polílico-partidária e racial nas relações comunitárias.
·
§ 2" - São competentes para explorar o Serviço de Radiodifusão Comunitária as fundações e associações civis sem fins lucrativos, legalmente instittiídas, sediadas na área da comunidade a qual pretendem prestar o seiViço, cujos dirigentes sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos
e que mantenham domicmo e residência na área objeto da outorga.
§ 3° Não poderão habilitar-se à exploração do
SeiViço Comunitário de Telecomunicações empresas ou entidades controladas pela União, Estados
ou Municípios, ou de que sejam parte, permissionárias ou conceSSionárias de serviço de rádio ou televisão, na ocorrência de superposição de áreas de serviço ou pessoa a elas vinculadas, com participação
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superior a 1O% (dez por cento) das cotas do capital
votante.
§ 42 A autorização para exploração do serviço
é outorgada pelo prazo de cinco anos, podendo ser
renovada por igual período, desde que mantido o
atendimento do interesse da comunidade.
§ 52 Rcam dispensados de certificação os
equipamentos utilizados nas estações. desde que a
sua potência nominal não supere os limites previstos
no caput deste artigo, atendidos os requisitos mínimos de qualidade do sinal, estabelecidos pelo Poder
Executivo na regulamentação desta lei.

Justificação
Temos éomo de imperiosa necessidade para o
pafs, a regulamentação do Serviço Comunitário de
Telecomunicações, abrangendo o rádio (FM) e a televisão, visto que, principalmente no que toca às
emissoras de radiodifusão, muitas delas exploram a
atividade há muitos anos de forma clandestina sem
o diploma legal que lhes garanta o seu funcionamen·
to normal.
Num país de dimensões continentais como é o
Brasil, justifica-se plenamente a exploração do Serviço Comunitário de Telecomunicações, pois o mesmo irá propiciar às populações locais o acesso à informação, notadamente a cultural, a ártfstica e a
educacional, e assim poderemos acelerar o nosso
processo de democratização, inclusive os relativos
ao sistema de comunicação, como aliáS recomenda
a Constituição Federal.
Prevê a nossa Constituição no art. SO, inciso IX:
"É livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura ou licença."
E no art. 215, determeina:

·o Estado garantirá o pleno exercício
dos direitos culturais e o acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e ã difusão das manifestações
culturais".
Então, o objetivo da presente proposição visa a
assegurar a quantos desejam utilizar-se desse direito. previsto na Constituição um diploma legal através
do qual possam exercer esse mesmo direito sem
quaisquer constrangimentos ou atos de coação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 1996. Senador Antonio Carlos Valadares.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares para
justificar as Emendas de nOs 3, 4 e 5 de sua autoria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, antes gostaria de apresentar uma questão de ordem, na forma do art. 403 e seguintes, do
Regimento Interno desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
tem a palavra.
O SR. ANTONIO. CARLOS VALADARES - Sr.
Presidente, vou até a tribuna, pois aqui não estou
conseguindo falar nem. raciocinar•..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a
atenção do Plenário, há. um orador na tribuna que
pede para ser ouvido pelos seus eminentes colegas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PS B-SE. Para uma qúestão de. ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
a questão de ordem tem como base a discussão havida na última reunião· éla COmiSsão de Constituição,
Cidadania e Justiça, quando este projeto foi apreciado por três Comissões: a própria CCJ, a Comissão
de Infra-Estrutura e a Comissão de Assuntos Económicos.
Nessa reunião !iéou mais do que evidenciado
que o Projeto de iniciativa do Presidente da República - o Projeto de Lei da Câmara n• 32 -, que dispõe
sobre os serviços de telecomunicações e sua organização sobre órgão regulador e dá outras providências, apresenta três inconstitUCionalidades- flagrantes. Os Senadores Jefferson Péres, Esperidião
Amin, Josaphat Marinho e Bernardo Cabral manifestaram-se de forma clara pela necessidade de extinção pura e simples dos artigos considerados inconstitucionais, a fim de que, futuramente, o Tribunal Federal não ven.ha a receber ações de inconstitucionalidade.
O Senador Josaphat Marinho, por exemplo,
disse o seguinte: "Integrante da Bancada do PFL,
não posso, entretanto, aceitar a tése de aprovação
irrestrita do projeto. Aprovarei o projeto com as ressalvas de algumas das emendas. É que, antes da
ótica do Governo, devo obediência à ótica da Constituição. Nem é possível aceitarmos a razão da conveniência, não só alterar o projeto que haja de retornar à Câmara dos Deputados. Ou o regime é bicamera! ou não. E se não o é vamos aRerar a Constituição e tomá-lo unicameral, mas não é possível
continuar este regime aqui de todo o projeto importante de lei ordinária ou de emenda à Constituição
não poder ser aRerado no Senado para não retomar
à Câmara dos Deputados. Nós estamos praticando
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uma hipocrisia em face dá Constituição. E, no instante em que o senado e Câmara dos Deputados
encontram-se muito inaf"perante a opinião pública,
precisamos reagir para dar testemunho do nosso
respeito ao mecanismo do regime e ao interesse público.·
· · ·
Pronunciamentos semelhanies foram feitos pelos demais Senadores já refendes no início do nosso
discurso.
Mas, Sr. Presidente; agorà vamos diretamente
à questão de ordem, que se refere à impugnação de
três artigos do Projeto de Lei: 'os arts. 4 2 , 5 2 e 13. O
art. 42 autoriza o Poder Executivo a transformar em
concessões de Serviço Móvel Celular as permissões
do Serviço de Radioi:óiriuniCàção Móvel Terrestre
Público-Restrito. . .
Sr. Presidente, de acordo· com a Constituição
Federal, somente através do processo licitatório é
que essa permissão pode ser transformada em concessão. Diz o art. 175 da ConSiittiição Federal:
•Art. 175. Incumbe ao poder público,
na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através
· · ·· ---- ·· · dif ficitação, a presiação de serviços públicos.

O art. 52 do projeto diz: ··
Art. 52 • Fica a Telecomunicações Brasileiras
SA.- Telebrás, autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo anterior, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades controladas, empresas subsidiárias... •
Sr. Presidente, o art. 52 do referido projeto de
lei também fere outro dispositivo constitucional: o
art. 37, inciso XX. O inciso XIX do a!l. 37 diz:
XIX - somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública;
O inciso XX assinala:
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer
delas em empresa privada;
Outra inconstitucionalidade praticada refere-se
ao art. 132 do projeto, que fere, frontalmente, a
Constituição Federal, no seu art 61, § 12, inciso II,
alínea "e", que determina a capacidade legislativa
privativa do Presidente das República de propor ao
Congresso Nacional os projetos de lei que dispo-
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nham sobre a criação de órgão da administração pública.
A Câmara dos Deputados arvorou-se em Presidente da República, tomando o lugar de FHC, e
criou um órgão chamado Órgão Regulador das co-·
· municações.
.,
Sr. Presidente, esses artigos são inconstitucionais e, portanto, não poderiam estar sendo discutidos neste instante, quando um projeto da mais alta
importância para o País -iem que sair daqui limpo,
não sofrer nenhuma impugnação na Justiça, como
certamente vai sofrer, desmoralizando cada vez mais o
Senado, a fim de que esta Casa ~ja apenas um órgão
carimbador, um cartório do Executivo. Nesse Sentido é
que se permitem mostrengas como esses. Não pode
ser votado na Câmara dos Deputados. Daf por que
não se admite emenda, a ponto de a própria liderança
'tlo PMDB - Senador Jader Barbalho - reconhecer a inconstitucionalidade de alguns dispositivos do projetei a
que se referiu na Comissão de COnstituição, Justiça e
Cidadania Da mesma forma, o Presidente do PPB,.
Senador Esperidião Amim, preocupou-se com a possibitidade de recursos perante o Supremo Tribunal Federal, retardando mais ainda o processo de modernização das telecomunicações no Brasii. ·
Assim sendo, Sr. Presidente, por serem incpnstitucionais esses artigos a que me referi - o 42 , o
52 e o 132 - e para que não se diga que ·a oposição
desta Casa quer retardar a modernização das telecomunicações no Brasil, eu pediria que V. Ex" diante do quase impasse exiStente, porque alguns
Senadores do governo, diante dessas inconstitucionalidades, envergonhados, constrangidos se retiraram do plenário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, recusando-se a participar dessa irrGgularidade, dessa violência contra a Constituição Federal - determinasse que esse projeto fosse novamente para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, a fim de que· fosse apreciada a inconstitucionalidade desses três artigos.
É a nossa questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Josê Samey) • Infelizmente, ou felizmente, Sr. Senador Antonio Carlos
Valadares, o Regimento não dá à Presidência a faculdade de ser o órgão revisor das decisões da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é,
na Casa, o organismo técnico encarregado de dar
parecer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos projetes em tramitação.
O parecer foi dado, a matéria está no plenário
·desta Casa, e a Presidência não tem como senão
cumprir com a pauta dos nossos trabalhos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ·Sr.
Presidente, sendo assim, recorro do Plenário na forma do art 408. Se V. Ex" quiser, de acordo com
esse mesmo artigo, poderá enviar o referido projeto
de lei para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com base nesse recurso que estou formulando neste instante.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Mesa
atende o recurso de V. Ex", que é regimental, e pede
aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
O !:!f!, .NEY SUASSUNA • Peço .a palavra para
encaminhar a votação.
.
. O SR; PRESIDENTE (José Samey) • Concedo
a palavra·ao nobre Senador Ney Suassuna, para encaminhai a votação.
·
·
·.. O SR. 'NEV SUASSUNA (PMDB-PB. Para encaminhai';i vOtação. Sem revisão do orador.) c ..Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta foi uma discussão exaustiva na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
·· ' MU!b:ls folàrií Os juristas, juristas do' porte do Senador Josaphat Marinho, do SenadOr Bernardo Cabral, dó' Senador:Jefferson Péres que tomaram posição Contrária ao parecer, de minha autoria, exarado
·peJa: oorilissão.··
Em questões de Direito, muitas são as vertentes apresentadas. Os bons juristas, como Pontes de
Miranda, muitas vezes, tinham até dois pareceres:
um a favor e outro contra; tantos são os argumentos
possíveis na interpretação do Direito.
Quando exaramos o nosso parecer, principalmente em relação a esse ponto focal, isto é, o de
poder-se ou não criar concessões sem o ato legislativo, abraçamos uma das vertentes e dissemos na
ocasião que aqui estávamos discutindo a prestação
de serviços públicos, que são próprios do Estado,
embora possam ser delegados a particulares - via
concessão, permissão ou autorização - sémpre que
for interesse da Administração, para a melhoria da
qualidade dos serviços e para permitir que o Estado
concentre-se em suas atribuições essenciais.
Não é outro o entendimento da melhor doutrina: José Afonso da Silva, em seu "Curso de Direito
Constitucional Positivo", Ed. Malheiros, 12• edição,
de 1996, que assim leciona:
·

poderão gozar de privilégios fiscais W,o extensivos às do setor privado.
•·
Recordemo-nos, no .entanto, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que o grifo é nosso, qua~~Jrata
dessas exigências constantes no texto
vida
aos Srs. Senadores. As palavras são do d
·José Afonso da Silva ef11 seu 'Curso &•
Constitucional Positiva•:
Recordemos que esSas exigências n~Õ .Sê aplicam às empresas py(?licas, sociedades de'ecdnomia
mista e outras entidades ~statai;; e parae5láta,is que
explorem serviços públicos•.Fomos.rw-c<>ca~; portanto, contra a emenda e somos pela suà rêj~!Ção. ·
Não bastasse isso, -não é otitr'a a.·· ··
·o
sobre a matéria de 0 utro importante ad
i)tista
iii de
brasileiro, o Professor Celso Aritonio'·
ttlello, no seu -Curso de Direito Administ~, Ed.
. --~Malheiros, 5 1 edição, página SsO:
<

-,~

~

a) Sub~rato material da noçãíiid~ serviço público
··
·
· · -~:,?';''
Quant; ao primeiro elerm~;> . seu
substrato material cumpre observar~que a
atividade estatal denominada se~blico
é a prestação consistente no ofer<icirbento
aos administradores em geral de utiUdades
de commodities materiais como água, luz,
gás, telefone, (no caso estàrnos falàndo de
telefone, e ele cita textualmente esse item),
transporte coletivo etc, que o Estado assume como próprias por serem reputadas imprescindíveis, necessárias ou apen<tS correspondentes a conveniências básié'as · da
sociedade.
·
Em dado tempo histórico, aliás, 'é que
isso que se presta sob regime de direito público direta ou através de alguém qualificado
para tanto.
<

Esta oferta é feita aos administradores em geral.
Daí falar-se, com razão, no princípio da .generalidade, serviço público, pois o serviço diz respeito
às necessidades ou comodidades básicas das sociedades.
. '"""e· ..
Ditas atividades, portanto, salvo algumas exceções adiante referidas, educação e saúde,- ~o excluídas da esfera de comércio privado.· Por ·conseguinte, as atMdades em questão não pertencem à
esfera de livre iniciativa, sendo estranhas, portanto,
ao campo da exploração de atividade econômica.
Este último setor, conforme será melhor esclarecido,
a breve trecho, é seara reservada a particulares, ou
<

As empresas e entidades que explorem atividade econômica terão de ser criadas por lei especffica assim como depen'deli'í ·i:le autorização legislativa, em cada
caso, a criação de suas subsidiárias (art. 37,
XIX e XX), e sujeitam-se ao regime próprio
das empresas privadas, inclusive qÚanto às
obrigações trabalhistas e tributárias, e não

•

·

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

seja, à iniciativa privada Na esfera económica, a
atuação empresarial de Estado é que é exceção e
que terá de realizar-se basicamente na conformidade do regime de direito privado.
As razões elencadas por Helly Lopes Meirelles
e Celso Antonio Bandeira de Mello, dentre outros
doutrinadores do Direito Administrativo brasileiro, é
que levaram o constitucionalista José Afonso da Silva (em seu Curso de Direito Constitucional Positivo)
a afirmar que os dispositivos constitucionais "as empresas e entidades que explorem atividade económica terào de ser criadas por lei específica, assim
como depende de autorização ,legislativa em cada
caso a criação de suas subsidiárias e sujeitam-se ao
regime próprio das empresas privadas, inclusive
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, não
poderão gozar de privilégios fiscais e não extensivos
ao setor privado. Recordemos, no entanto, que essas exigências não se aplicam às empresas públi- ,
cas, sociedades de economia mista e outras entidades estatais que explorem serviço público.
Portanto, Srs. Senadores, dentre ,as vertentes
de Direito - com todo o respeito por esses constitucionalistas e por esses juristas que aqui citamos,
como o Senador Josaphat Marinho, o Senador Bernardo Cabral, o Senador Jefferson Péres - existem
vertentes diferenciadas: nós abraçamos umas; eles,
outras. A nossa foi vitoriosa na Comissão de Constituição,- Justiça e Cidadania. Por isso, pedimos aos
Srs. Senadores, encaminhando o voto, que votem
contrariamente à reivindicação do Senador Antonio
Carlos Valadares, porque além do alto motivo de ser
bom para o País, de ser urgente, das comunicações
serem importentes, estamos convictos da seriedade
da assertiva que fizemos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Vamos proceder à votação do recürso apresentado pelo Senador Antonio Carlos Valadares
com o apoiamento do Líder do PSB.
A votação será simbólica.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, posso requerer que a votação seja nominal?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
pode requerer. Formalize o requerimento à Mesa,
que o aguardará. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr:
12 Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.-

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•701, DE 1996
Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para o Recurso contra decisão da Presidência em questão de ordem sobre a
inconstitucionalidade dos artigos 4•, 52 e 13 do Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1996.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, eu gostaria de dizer à.CaSa que a questão de ordem se refere à inconstitucionalidade dos
arts. 4 2 , s• e 13.
Quem votar "sim", atenderá à nossa questão
de ordem, afirmando, no voto, que eSses três artigos
são inconstitucionais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que não registraram o seu comparecimento que o façam agora.
A decisão da Mesa foi. não acolher a questão
de ordem por não ter competência para reformar
uma decisão da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Os Srs. Senadores qÚe aprovarem a decisão
da Mesa, votarão "'sim•.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares e àqueles que ainda não digitaram as suas
presenças, que o façam.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, então, é ao contrário?
O SR. Ei.CJO ALVARES - Sr. Presidente, estamos votando o requerimento?
O SR. JADER BARBALHO • Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Jader Barbalho.
--0 SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
um esclarecimento. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, votando "sim", estaremos mantendo a decisão da Mesa?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A do Presidente, que decidiu nesse sentido, não acolhendo a
questão de ordem.
Como votam os Srs. Lfderes?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
para orientação da Bancada, o PFL, vota "sim".
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "sim".
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, o
- PSDB recomenda o voto "sim".
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O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, o
PTB recomenda o voto "sim".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, o PT recomenda o voto "não".
O SR JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
peço a palavra para. um esclarecimento, se V. Ex"
me der a honra. . ....
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR.,JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
um esclare_cimento. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, cheguei já depois de fonnulada a questão de o!'!~h..
. ·
Pediram que V. Ex" declarasse a inconstitucionalidààe? .:.· ·: · ·· . . ·• · · .
O SR.:. PRESIDENTE (José Samey) - Exatamente,'que a'Presidência declarasse a inéonstitucionalidádé:' •· ..,. · '. ·· · ·
·
' · ·
"
.. A 'PresidênCia' disse que não tem competência
régirríenial.parà tázê-lo. o órgãó P.rõprio para exami~
nar 'a' conStiÍucioriaiÍdade das mátériâs em tramitação nestil,_ c?~--~ ii .Comissão. de constituição, Justi· . ·- · • - ·
ça é Cidadania • ·
.. O SR;'JOSAPHAT MARINHO~ V. Ex" negou o
retOmo à' comissão' de ConstituiÇão, JustiÇa e Cida. ...
.
.·
dania?.
.
O SR; _PRESIDENTE (José Satl)ey) - Não foi
pedido o reexame pela Comissão de Constituição,
Justiça ·e Cidadania;
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Foi
pedido, Sr. Presidente!
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR... PRESIDENTE (José Samey) - Mas a
primeira qÚestão a ser decidida é a questão de ordem levantada sobre isso. Em seguida, V. Ex" poderá requerer o reexame da matéria pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - O
primeiro requerimento que fizemos, Sr. Presidente,
foi no sentido de que a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania reexaminasse a matéria e V.
Ex• disse que ela não poderia fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Antonio Carlos Valadares, lembro-me bem, e a Casa
foi testemunha, de que V. Ex• pediu a palavra para
uma questão de ordem, invocou o artigo em nome
do qual pedia a questão de ordem, levantou a questão de ordem e a Mesa a decidiu.
Agora, V. Ex" pode pedir, porque é um outro
assunto, o reexame da matéria pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. ADEMIR ANDRADE - Eu acho que seria mais interesSante e mais prudente fazer isso
logo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Mas eu fiz esse pedido da tribuna.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Eu sou testemunha de que V. Ex" pediu.
- O SR. PEDRO SIMON - Mas, Sr. Presidente, é
evidente que V. Ex" está absolutamente correto
quando diz que V. Ex" não tém atribuição para mudar uma decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- V.
Ex" me desculpe, mas eu pedi o reexarrie. Agora, se
V. Ex" não atendesse a nossa questão de ordem, V.
Ex" teria- dois caminhos: ou enviar o nosso recurso
para o Plenário ou para a Comissão de Constituição,
_ ;justiça e Cidadania. V. Ex' preferiu E>nviar para o
Plenário. Mas a questão de ordem que fiz antes do
recur50 foi no sentido de que esses três artigos fossem reexaminados pela Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Antonio Càr!os Valadares, a CaSá é testemunha que
V. Ex" recorreu da decisão da Presidência para o
Plenário da Casa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Exato! Recorri!
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Se V. Ex"
desejar o reexame da matéria pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a decisão não é
do Presidente, é do Plenário da Casa. V. Ex" tem
que requerer, o seu requerimento será lido e submetido ao Plenário.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Vou fazer novamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sim. Depois V. Ex" desiste do recurso e faz o levantamento
da questão de ordem.
Esse é que o procedimento correto para que os
trabalhos da Casa sejam ordenados.

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
como eu ainda não havia chegado à conclusão, quero agradecer a V. Ex" a infonnação. E estou certo de
que o nobre Senador Antonio Carlos Valadares vai
retirar o recurso e formular a segunda questão de ordem. Porque também reconheço, apesar de ter sido
vencido na Comissão, que V. Ex• não tem autoridade para modificar a decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito obrigado.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, estou formulando o pedido de reexame
e, em conseqüência, retiro o recurso.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Retirado
o recurso, passa-se ao exame da matéria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Senador Renan
Calheiros.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2702, DE 1996
Senhor Presidente, ·.
Nos termos do art. 279, alfnea b, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do projeto
de Lei da Câmara n• 32196, para reexame das Comissões de Constituição e Justiça e Cidadania e de
Assuntos Econõmicos.
.· .• Sala das Comissões, 18 de julho de 1996.Antonio carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vou submeter a votos o requerimento.· . •
. O .SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, mas eu não pedi que lesse reexaminado
pela Comissão de Assuntos Econõmicos. A Comissão de Assuntos Econômicos não pode deliberar sobre matéria jurídica ou constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre
Senador Antonio Carlos ·Valadares, como foi uma
reunião cónjunta das comissões, a Mesa está apenas colaborando com V. Ex".
A Presidência esclarece à Casa que, como a
matéria está em regime de urgência, o reexame será
feito no plenário, pelo Relator da matéria
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o reexame
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência consulta os Relatores da matéria nas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos, os Senadores Ney Suassuna e
Osmar Dias, se o parecer sobre a emenda de plenário será conjunto e quem deve ser o seu Relator: se
o Senador Ney Suassuna ou se o Senador Osmar
Dias.
O SR. NEY SUASSUNA - Será conjunto, Sr.
Presidente, e o Senador Osmar Dias está me dele·
.
gando essa missão.
O SR. OSMAR DIAS- É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Ney Suassuna, para proferir o
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pare<ier sobre as emendas dé plenário, que será
·
conjunto.
O SR. NEY SUASSUNJI,. (PMDB-PB, Piira proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as
emendas são: emenda. do Senador Antonio Carlos.
Valadares;'QiJiJ pede•a_supressão do art. 4•; emenda .
do Senador Antonio Carlos Valadares, que pede a
supressão do art. 5"; emenda do Senador Antonio
Carlos Valadares,. que pede:a.supressã(l.dQ a!;l.•13;
emenda do Sehador AiitoniÕ ~rl.os· Va!aéíarés, ·que q
solicita que se dê ao art. 13'a"seguinte red!lçãô: .·

.. ·• . :; . · ~; · · :: :4,rt. ''fá 'Fi&i: aúto~adá' .a:b~ií' da,

...•. Comjssão .Nacio!J'a!c,de Co!)lunicaÇ()~s;· ór-·
. .
gão regula<;lor, á
.refere ó incisO Xl. ck>'
art. ·21 . da Constituição Federal, .conf hidé. - pendênciadeciSÓrt.a e. aiÍtQnoniia: grçamen,· !ária e finaneeiia, éüja pi>rripetêJÍi:ia,'estrutu-· 1<1 e atribuições se~q estabelecjpali,em te-.
· . gisláção específica;\.~endO o "f.reSWente
da República ~nhar o re~'rQ proje-,
.to de lei ao Con~ J\!.?cior)ál. " ·" :
Parágrafo únii:9. o. Ministéi'Ío das ·Co.muniçações. até qllfi;seja inslalacta à cOmissão Naciooai'de ComunicaçõeS, ex~rcerá as.
funÇões de. ·órgão regulador, mantidas as
competências de regulamentação, outOrga e
fiscalização dos serviços de. t!!Jeçorriunica- ·
ções a eles atribuídaspelá'iegislação em vi-

que se

< ·.

gor.

,

,

Também emenda do Senador Antonio Carlos
Valadares, que solicita que se acrescente.ao Projeto
de Lei n• 32, de 1996, o següinte artigo, renumeran- ·
do-se os demais:
. . , ,_ . ·- .. - .....,. . .
,.
.
Art. 15. É permitido ao PocfEi'·.PúbJico .
autorizar a exploração do serviço cOmunitário de telecomunicações, a entidades cMs
sem fins lucrativos de caráter comunitário,
abrangendo emissoras de radiodifusão sonora, em freqüência modulada Rádio FM,
com potência de até sowatts, e emissoras
de radiodifusão de sons e imagens, televi- ·
são, com potências de até 150Watts.
.§ 1g.. As estações de serviço-de radiodifusão comunitária atenderão em sua programação aos seguintes princípios:
.
1 - preferêriêiâ à' finalidades 'edúcati~
vas, artísticas; cultu(ais e informativas em ·
benefício do di!SÉ!nvolvimento geral da co. munidade;
2 - promoção de atividades artísticas e
jornalísticas na comunidade e da integiação
das cul.turas nacional e regional;
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3 - respeito aos valores éticos e sociais
da pessoa e da família, favorecendo a integração dos membros da comunidade atendida;
·
4 - não-discriminação religiosa, política, partidária e racial nas relações comunitárias.
·§ 2"- São competentes para explorar o
serviço de· radiodifusão comunitária as fundações e· associações Civis sem fins lucrativos, integralmente instituídas, sediadas na
área dp., col)'l~nidade a qual pretendem prestar. serviço,. cuj0s .diógentes sejam brasileiros natos. ou. naturalizados há maiS de dez
anos e que rnantÉmharrí domicflio e residén. da na área objeto ,da outorga
, ... § .3• -:Não poderão habilitar-se. à exi>lO·IClção do: seryiço comun~tário _de !elecomtinicações .e~pr~s ou .entidades controladas
,pela União,, Estados OJ!. ~unicípi 0 s ou que
seja P?flíl, P.erroi$Sionária. '?U .co~ionária
de .serviço de ~dio ·ou· teleyisãô na ocorrência .de supeiposição de. <}r!*'s de serviço ou
.. ~oas .a. íJias vinculadas, com a participa. , .. ção superior .ê~. 1Q%. das quotas do capital
.. votante.. ,
.. :: ·..
.
........ § 4° - A. autorização para .. exploração
. do serviço é .'?utorgada pelo prazo de 5
anos, podendo ser renovada, por igual pe. . ríodo, desçl\), que mantido o atendimento do
. inieresse da comunidade.
·
. . § 5 2 - Ficam dispensados de certificação os equipamentos utilizados nas estações, desde que sua potêncja nominal· não sU"
' p_ere os limites. previstos 'no caput deste artigo, atendido~ os requisitos mínimos de qualidade do sinal estabelecidos pelo Poder
. Executivo na regulamentação desta lei.

o

A Última Emenda, de n• 6, também do Senador
Antonio' Carlos Valadares, solicita que se dê ao art.
13 a seguinte redação: ·
Art. 13 " Rca autorizada a criação da
Comissão Nàcional de Comunicações, órgão regulador a que se refere o inciso XI do
art. 21 da Constituição Federal, com independência decisória e autonomia orçamentária e financeira, cuja competência, estrutura e atribuição serão estabelecidas em legis. fação específica, devendo ci Presidente da
República encaminhar o respectivo projeto
de lei ao Congresso Nacional.
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O Ministério das Comunicações, até
que seja instalada a Comissão Nacional de
Comunicações, exercerá as funções âe órgão regulador, mantidas as competencias
de regulamentação, outorga e fiscalização
dos serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse assunto
foi exaustivamente debatido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e levou a Comissão a di·
vidir-se: de um lado, os juristas da nossa Casa, do
nível dos Senadores Josaphat Marinho, Bernardo
Cabral, Jefferson Péres; de outro, aqueles que assistiam, como o · nosso Senador Ronaldo Cunha
Lima. Foi um debate profundo.
Como acabei de dizer da tribuna, são várias as
vertentes do Direito. Abraçamos a dos doutrinadores
José Afonso da Silva e Celso· Antonio Bandeira, que
dizem que esses itens, por serem do Estado, não
têm por que necessitar de um ato legislativo. Conheço e respeito a posição dos nos5os juristas, mas, em
Direito,' é assim. São váriaS
vertentes. EsPosa~
rhos uma com convicção, embora, repito, reSpeitemos a posição dos demais.
· Esse é um assunto de suma importância para
o nosso País, seja em relação· aos arts. 4°, 52 ou até
mesmo o 13, que consideramos como um mal menor em· vista do interesse maior do País, como uma
articulação institucional entre Poderes. Até mesmo
por causa dos seus senões, o projeto pode ser visto
como uma fOnte de integração.
Por essa ·razão, abraçamos essa posição e fomos vencedores. Recusamos todas essas emendas
porque elas batem, de novo, na mesma tecla. Pedimos aos Srs. Senadores que votem pela agilização,
na certeza de que não estamos cometendo nenhum
mal; pelo contrário, estamos com uma vertente poderosa de doutrinadores.
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dizemos não às emendas de plenário e solicita. mos que cada Sr. Senador opte pelo progresso deste País votando pela aprovação do projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - O parecer é contrário às emendas.
Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinübing, em substituição à Comi5são de Séiiilços de Infra-Estrutura, para proferir parecer sobre as emendas de Plenário.
O SR. VILSON KLBNüBING (PFL-5C. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelas razões já expostas

as
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pelo Relator da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, como Relator da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, não acato as emendas que foram
apresentadas pelo Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é contrário.
Vamos passar à discussão do projeto e das
emendas.
Na forma do Regimento, teremos três oradores
pata' discutir favoravelmente à matéria e três oradores para discutir contrariamente à matéria.
o Regimento determina que a Mesa faça intercalar os oradores entre os favoráveis e os contrários
à matéria.
Com a palavra, o Senador Esperidião Amin, favorável à matéria.
V. Ex" dispõe de dez minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores,. fico muito feliz por ser o primeiro
orador designado para falar a respeito desse projeto.
Inscrevi-me para falar favoravelmente, ou seja, pela
sua aprovaÇão, inclusive por ter sido adequada e
corretamente citado pelo nobre Senador Antonio
Carlos Valadares.
É verdade que, no curso de todas as questões
pertinentes a reformas, principalmente as reformas
econõmicas, e não apenas nessa questão específica
da telefonia celular, da banda B, pessoalmente e do
ponto de vista do meu Partido, tenho procurado fazer ver a ingente necessidade de se produzir o primeiro fato concreto, de se poder colher o primeiro
fruto de algo que pessoal e partidariamente considero uma necessidade para nosso País.
É verdade que, durante a tramitação desse
projeto, até por conhecer os antecedentes que já foram debatidos nesta Casa e lota dela, como, por
exemplo, o Decreto 177, de 1991, o fundamental, o
que desejo aqui recolher é que esses antecedentes
justificam o temor de ressalvas constitucionais ao
texto que estamos aprovando. Sim, mas, em relação
a esses temores, uma vez decidida a matéria pelo
Congressc - e a nós, Senado, cabe dar a úttima palavra do Congresso a respeito desse projeto -, em
toda ess~ questão avutta muito mais a realidade
econõmica e o reflexo, em matéria de geração de
emprego e de investimento, que as reformas podem
propiciar.

Das cinco emendas de natureza econõmica
que o Governo logrou aprovar nesta Casa e na Cã-

~
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mata dos Deputados durante o ano passado e este
ano, sem dúvida alguma, a mais controvertida tinha
que ser a referente às telecomunicações. Por duas
razões:. primeiro porque esse é o setor econõmico
mais dinâmico do mundo; é o setor que mais creS<:é
do ponto de vista financeiro; é o setor mais dinâmico
do ponto de vista tecnológico. É nesse setor que estão borbulhando as inovações teCnológicas.
Eu gostaria de resumir o qua5Jro que temos
diante de nós com uma fotografia do nosso plenário.
Se fosse congelada a imagem dos Senadores aqui
presentes, veríamoS aOS OuvidOS - não VOU mencioC
nar os nomes - de pelo menos lrês Senadores e sobre a bancada, diante dos Senadores tantos modelos de telefone celular, tantos, tão diferentes e comprados tão proximamente no tempo uns dos outros
que qualquer leigo perceberia que esse setor está
êm efervescência comercial, porque, à sua retaguarda, há uma efervescência tecnológica.
Não vou mencionar até por ética, mas observem diante de si próprios. Observe o seu modelo de
telefone celular, Senador Beni· Veras; olhe para o do
seu vizinho, veja aquele outro, que já neduziu de tamanho, que já está mais para caixa de fósforos do
que pata maço de cigarro - ambos inutilizáveis no
nosso plenário, se for respeitada a lei, ainda ·sem
sanções; precisamos sanções com ç para não ter
que empregar nenhum Sansão com s para providenciar seu cumprimento. Bastaria essa fotografia para
ficar caracterizado que o risco de se aprovar esse
texto, permitindo que se colha o primeiro fruto em
matéria de reforma constitucional, de reforma económica para o povo, que está esperando pelo crescimento econõmico para que lhe chegue o emprego,
bastaria essa perspectiva para que esse riSCo fosse
colocado, em qualquer análise de custo/benefício,
como inferior·ao benefício que estaremos viabilizan-

do ao dizer sim a esse pr.ojeto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo aqui também na condição de quem dedicou alguns anos da
sua vida a esse setor. Durante quinze anos, fui vinculado à Telecomunicações de Santa Catarina, Telese. Tive a oportunidade de servir não apenas ao
meu Estado, mas por seis meses trabalhei no Piauí vislumbro aqui a figura do meu querido amigo Lucidia Portella, que, juntamente com o Senador Hugo
Napoleão e Senador Freitas Neto, representa o Estado do Piauí. Como eu dizia, nesse Estado, em
1974- há 22 anos-, tive oportunidade de trabalhar,
por seis meses, ajudando a organizar a Telepisa Telecomunicações do Piauí. Houve até uma peculiaridade: lá também enfrentei enchente, com a cidade
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de Pamaíba inundada, e trouxe uma medalha que
me levou, pelo menos por algum tempo, à procura
de socorro médico: uma hepatite.
Esse setor tão dinâmico precisa de uma oportunidade para apresentar o fruto que desejamos,
que é crescimento, dinheiro bom. O nosso País foi
invadido por dinheiro de motel; dos US$62 bilhões
que compõem a nossa reServa cambial, mais de
50% é dinheiro de motel, capital especulativo, volátil,
que já fez mal a outros países da nossa circunscrição cultural, como, por exemplo, o México.
É precisÕ que tenhamos mais dinheiro de casamento, e casamento é abrir uma fábrica, um negócio, é gerar emprego, é cumprir as leis trabalhistas,
é submeter-se às leis de mercado, publicadas ou
não; é competir, é ter criatividade. Esse é o capital
que queremos.
É preciso dizer "sim" correndo riscos; é preciso
primeiro fruto seja colhido
dizer "sim" para que
exatamente na árvore mais dinâmica, que é a das
telecomunicações.
Já fiz ressalvas sobre os meus temores concernentes ao questionamento a respeito da constitucionalidade de algum dispositivo. Convenhamos, do
ponto de vista prático, se for intentada a ação direta
de inconstit~cionalidade sobre determinado artigo e
esse vier a ser declarado inconstitucional, a lei não
será declarada inconstitucional. Não haverá prejuízo
do ponto de vista prático para o objetivo colimado,
que é propiciar o primeiro empreendimento, o primeiro investimento e a primeira safra de empregos
decorrentes da reforma constitucional.
Essas são razões objetivas, que, do ponto de
vista social, avultam. Todos nós falamos de desemprego, todos nós queremos investimentos, todos nós
precisamos que o País cresça. Como pode alguém
que deseja que o País cresça, que se gere emprego,
por mais respeitável que seja a cautela, negar o seu
voto? Existe uma possibilidade real, a partir da sanção dessa lei, inquinada ou não, eivada de vícios
que não a comprometem como ~urn todo, posto que
~formais. Por que e como negar o voto? Estamos
diante da possibilidade concreta de permitir que o
Executivo, já que isso não é papel do Legislativo,
possa encetar o primeiro edital de concorrência e dizer para nós mesmos, que acreditávamos na Revisão e acreditamos na reforma da Constituição, que
estamos começando a percorrer, com pés no chão,
no mundo real, no mundo da verdade insofismável,
o caminho do crescimento viabilizado por uma reforma constitucional.

o
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Por isso, Sr. Presidente, não apenas voto
"sim". Peço, aos meus companheiros de Partido, ao
líder Epitacio Cafeteira, aos seis votos de que o PPB
- Partido Progressista Brasileiro - dispõe aqui, no
Senado, e àqueles que possam fazer análise de
custo e de benefício serenamente, que dêem o seu
voto a favor deste projeto. Só o voto "sim" vai nos
dar condições de cobrar do Governo e aprimorar, no
curso dos acontecimentos, este e os próximos textos
legais que vamos abordar, uma vez que todos aqui
conhecem a minha posição a respeito do órgão regulador; ele é essencial para que haja essa mudança: menos dinheiro especulativo e mais dinheiro gerador de emprego, de investimento em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Esperidiãó
Amin, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Ca/heiros, 2" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, que falará contra. S. Ex" dispõe de 10 minutos.
O SR. JOSÉ.EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, já está se tomando até enfadonho o fato da reclamação de parlamentares da
Oposição, ou mesmo da base governista, sobre a
postura que o Senado tem tomado em relação a propostas de interesse do Executivo.
Esses projetas, até por determinação constitucional, são submetidos, primeiro, à Câmara dos Deputados. Lá, estabelece-se todo o debate; são realizadas audiências públicas, estabelece-se contraditório, são ouvidas as diversas posições sobre o assunto e vota-se ·a matéria. Ao chegar a matéria a esta
Casa, acena-se constantemente com o argumento
ae que ela já foi exaustivamente debatida na Câmara, para justificar que não podemos estabelecer nenhuma modificação.
Esta matéria veio ao Senado, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, quando se ouviu
apenas um lado da moeda; ouviu-se apenas o pronunciamento do Ministro Sérgio Motta, apesar de ter
sido aprovado requerimento nessa Comissão no
sentido de que também deveriam ser ouvidos representantes que defandiam outras posições.
Não vou aqui me pronunciar sobre a questão
da constitucionalidade, até porque esse não é o meu
ramo e sei que o Direito não é uma ciência exala. O
que desejo registrar é que o Senado está desprezando, inclusive, um trabalho feito por uma Comis-: .
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são Especial aprovada pelo Plenário desta Casa,
destinada a estudar as leis que iriam regular as modificações da proposta de emenda à Constituição.
ESsa. Comissão foi criada a partir de requerimento
do Senador Lúcio Alcântara, do PSDB; infelizmente,
só teve dois meses para trabalhar, porque a Uderança do PSDB levou mais de quatro meses para indicar os seus membros para essa Comissão. O Sena~
do não está levando em consideração nem mesrno ci
parecer do Relator, Senador Bernardo Gabral, que
analisou essas emendas.
A minha posição contrária a esse projeto leva
em consideração exatamente a questão de-custolbenefício, que foi aqui tão frisada pelo Senador
Esperidião Amin. Aqueles que se dispuserem a ler o
parecer do Senador Bernardo Cabral, da Comissão
Especial do Senado, que estava estudando a regulamentação das propostas de emenda constitucional,
vão atentar para um alerta que S. Ex" faz sobre a
questão de aprovanmos uma Lei Mínima de Telecomunicações, que o que estamos aprovando aqui
hoje. O setor de telecomunicações é dinâmico como
um todo e não apenas na telefonia celular.

certa independência de gestão financeira e
profissionaL Esse órgão fará o trabalho de
concessão e fiscalização. O Ministério, provavelmente, ficará com as grandes políticas
de telecomunicações e terá um certo controle sobre ele; mas o órgão terá que ser amplo
com participação da sociedade. O processo
de sua instalação é lento.
Além disso, iremos discutir o modelo
tarifário novo para o País. (...)
Esse conjunto de iniciativas da Lei Geral de Telecomunicações será encaminhado
em outubro [o Ministro Sérgio Motta disse
isso em setembro de 95] para ser debatido
no Congresso NacionaL A aprovação dessa
lei dará a regra geral para todo o jogo. •
Lerei, agora, o que considero ainda mais importante do pronunciamento do Ministro Sérgio Motta, com o qual concordamos plenamente:
"Volto a repetir que os países que não
adotaram regras claras arrebentaram-se,
porque hoje não têm como se ordenar. Mal
comparando, não podemos deixar que ocorram com os serviços públicos de telecomunicações o que aconteceu com a radiodifusão: a legislação foi sendo montada um pouco de acordo com a necessidade do mercado, quando as coisas foram surgindo. •

e

Na discussão da matéria na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, fiz questão de ler
diversas passagens de depoimentos prestados pelo
Ministro Sérgio Motta, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, em junho do ano passado, quanto
na Comissão de Infra-estrutura, em setembro do ano
passado. Exatamente em virtude da questão custolbenefício, dos interesses estratégicos do Brasil,
que não podemos votar favoravelmente a essa Lei
Mínima.

e

O Ministro Sérgio Motta, em 19 de setembro do
ano passado, afinnou:
•o novo modelo [a partir da modificação constitucional] tem diversos passos [palavras do Ministro Sérgio Motta, não são~ palavras da liderança do PT, nem da Oposição]: primeiro, é a Lei Geral de Telecomunicações, que substituirá, para os serviços públicos de telecomunicações, excluindo radiodifusão, todo o Código de Telecomunicações brasileiro antigo, todas as leis e decretos
que versavam sobre telecomunicações.
Essa lei tem que ser extremamente criteriosa.
Essa lei deverá ser objeto de um profundo debate no Congresso NacionaL Aprovada a lei, teremos condições de começar a
fazer sua regulamentação. Terá que ser implantado um órgão regulador, que deve ter
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O que estamos aprovando aqui hoje? Uma Lei
Mínima que está sendo montada de acordo com as
necessidades do mercado que o Ministro Sérgio
Motta, em 12 ele setembro, afinnava que não podia
acontecer com o Brasil, sob o risco deste País se arrebentar, como aconteceu com outros países. Essa
~ é a verdadeira relação custolbenefício, essa é a verdadeira questão que está sendo discutida hoje.
Infelizmente, parece que a parte moderna e socialdemocrata do Governo mais uma vez se rende à
sua !ração neoliberaL Mesmo discordando de uma
Lei Mínima, procuramos apresentar emendas a essa
lei. Queremos lembrar inclusive a questão do captlal
estrangeiro - e aí quero fazer um parêntese para
combater a opinião que legitimamente é apresentada pelo PFL O PFL diz que essa lei não pode estabelecer discriminação entre capital estrangeiro e captlal nacional, porque a Constituição retirou essa discriminação.
Ora, todos nós estamos lembrados de quando
essa matéria foi discutida nesta Casa. A defesa daqueles que eram a favor dessa retirada dizia que
precisávamos desconsttlucionalizar essa discriminação, mas dizíamos que, na lei ordinária, a defender
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os direitos do Brasil, assim como é feito em diversos
outros países do mundo, poderia se estabelecer
essa comparação entre capital nacional e capital estrangeiro.
Queremos registrar também que a proposta
original do Executivo estabelecia 49% e que, mais
uma vez, o PSDB se rendeu à pressão dos membros do PFL, que, temos que reconhecer, são do
ramo, conseguiram convencer o Governo a simplesmente estabelecer essa limitação por apenas três
anos, quando sabemos - e já que gostamos de copiar tudo dos "pafses desenvolvidos - que nos Estados Unidos o limite é de 20% e no Japão, de 33%.
Foi por isso que apresentamos uma emenâa restringindo essa participação a 33%.
Outro assunto que consideramos de extrema
importância, e que não está contemplado no projeto
do Governo, não é uma emenda do PT, não é uma
emenda da Oposição; é uma emenda do Senador
José Ignácio Ferreira, para a qual vamos, inclusive,
pedir destaque nesta votação: é a Emenda n• 16,
que diz o seguinte:
•As empresas prestadoras de serviços
objeto desta lei deverão · destinar 2% de
suas receitas mensais como contribuição ao
Fundo de Desenvolvimento Tecnológico de
Telecomunicações, a ser institúído nos termos da lei mencionada no art 21, XI, da
Constituição FederaL •
Como corretamente dizia o Senador José lgnácio Ferreira, se não incluirmos o artigo nessa lei agora, essas concessões que foram concedidas com
base nessa lei, as concessionárias que assinaram
os seus contratos não ficarão obrigadas a destinar
esses 2%, mesmo que a Lei Geral de Telecomunicações estabeleça isso.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com
base na análise de custolbenefício, porque não queremos que o Brasil se arrebente como aconteceu
com outros pafses, de acordo com as palavras do
Ministro Sérgio Moita, é que votamos contrariamente
a essa Lei Mínima de Telecomunicações. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao Senador José Serra, que falará
favoravelmente, por 10 minutos.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para discutir
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero registrar a importância da votação no dia de hoje. De
fato, abre-se uma nova frente no processo de privatização ern nosso País, com a votação deste projeto.
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Na verdade, este projeto abre a área de privatização
em três setores das telecomunicações, não apenas
no que se refere ao telefone celular, no caso, a banda B do telefone celular, mas também no que se refere a satélites e à comunicação de dados.
·Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar a importância da rapidez desse processo, uma vez que
há pafses, como a Índia e a China, que se preparam
para essa abertura do setor. É muito importante que
o Brasil o faça rapidamente, até para que, neste momento, possa atrair capitais e investimentos em uma
proporção maior e em melhores condições.
De fato, vamos abrir de sete a dez áreas do
chamado telefone celular B. O número exalo dessas
áreas será definido posteriorrnerrte, mas não serão
menos de sete e, provavelmente, não maJs do que
dez. Como as condições de concorrência nesse sefor já se encontram, neste momento, bastante aquecidas, há 19 ou 20 grupos-consórcios entrando na
disputa Portanto, temos uma relação de dois ou três
interessados em cada área que será aberta.
Quero dizer também que é intenção do Governo que, posteriormente, se abra também, para a
concorrência, à iniciativa privada, a telefonia celular
da linha A, neste momento errtregue às subsidiárias
estaduais da Telebrás. Começa-se com a banda B e
vai se concluir o processo com a banda A futuramente.
Ressalto também um dispositivo, aqui já referido, quanto à participação de capitais segundo a sua
origem. O projeto estabelece uma limitação -de 49%
nas ações, no capital votante, para o capital estrangeiro, para não-residentes, para não-brasileiros. No
entanto, a participação do capital estrangeiro poderá
chegar até 84% do capital total das empresas, uma
vez que não há Ilmffação para participação nas açó'es preferenciais. Portanto, abre-se, de fato, uma participação para o capital estrangeiro e limita-se a 49%
no que se refere ao capital votante.
Mais ainda: na verdade, o que o projeto faz
nessa área é abrir a possibilidade de que o Poder
Executivo, o Presidente da República utilize esse
dispositivo. Ele poderá, inclusive, não utilizá-lo, se
entender que é do interesse nacional nãó fazê-lo. No
entanto, essa faculdade será vigente por um período
de três anos, findos os quais, esse dispositivo perderá a vigência
Creio que seria interessante, neste momento,
também entender o porquê da privatização que começa na área de telecomunicações.
Desde logo, esse processo está inscrito num
processo mais amplo de privatização em nosso
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País. E esse setor, serr. dúvida, é um setor muito importante. Em primeiro lugar, para que possam ser
atraídos novos capitais, para que possa ser canalizada a poupança privada nacional e estrangeira
para uma área até agora controlada de maneira monopolista pelo setor público. Isso faz parte de um
processo de privatização mais amplo.
Mas, em segundo lugar, e é relevante que tenhamos isso presente, a privatização nas telecomunicações tem uma urgência maior do que em outras
áreas, até do que em áreas como a da eletricidade.
Por quê? Porque esse é um setor que está vivendo
uma revolução tecnológica· que tenderá a quebrar,
no futuro, as barreiras à entrada nesse setor, pela
concorrência, pela multiplicidade das possibilidades
de comunicações que se têm desenvolvido no mundo de hoje;.·
Atrasar a privatização na área de telecomunicações poderia ser um equívoco para o Brasil, como
foi a lei de informática; poderia trazer um prejuízo
para o desenvolvimento brasileiro na proporção ou
maior do que o da lei de reserva de mercado da informática. Sabemos que esta lei, feita com a melhor
das intenções, no sentido de desenvolver a indústria
da informática dentro do Brasil, acabou sendo um
entrave, exatamente porque ela procurou copiar, e
de maneira mais radical, o processo de substituição
de importações anterior, que significava proteção do
mercado e incentivo para investimentos, para expandir a capacidade própria do País, enquanto o mercado estava protegido.
E qual foi o equívoco no caso da informática?
O equívoco foi não considerar que, mais do que produtos, na verdade, a informática representava um
processo. E o Brasil procurou substituir importações
em todo o espectro da indústria de informática, o
que era inviável e o que praticamente nenhum país
fez.
Em segundo lugar, discriminaram-se os investimentos segundo a origem do capital, coisa que nunca tinha sido feita no desenvolvimento brasileiro. A
proteção, no passado, vinha associada ao ingresso
de investimentos estrangeiros, pois a proteção, no
caso da informática, proibiu o ingresso de investimentos no País.
No caso das telecomunicações, se nós não
abrirmos o setor para a área privada, não teremos,
no futuro, capacidade para concorrer, para sobreviver, para modernizar e expandir esse setor. A administração pública não tem a flexibilidade que tem o
capital privado, nem a capacidade e a mobilidade
que têm os investimentos privados. Já participei, in-
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clusive estando no Governo, de discussões no Congresso a esse respeito. As empresas públicas estão
limitadas na concorrência para compras, nas contratações, na pohlica de pessoal, na abertura de novas
áreas, na abertura de subsidiárias, etc.
· Se nós eliminássemos todas essas barreiras,
na verdade, não haveria sentido em ter empresas
públicas, porque elas, por definição, são empresas
submetidas a controles, inclusive de natureza constitucional. Por exemplo, qualquer financiamento que
obtenham aumenta imediatamente o déficit público,
pelas convenções já estabelecidas quanto a essa
variável, que é uma variável crftica dentro do processo de estabilização e, ao mesmo tempo, de negociação e de relação financeira com todas as agências
oficiais de crádito no mundo inteiro.
A privatização aqui é um imperativo, não ape-nas no sentido de que é na área elétrica, ou que foi
na petroquímica, ou que foi na área do aço, ela é um
imperativo inclusive para que o País não perca o
bonde do desenvolvimento tecnológico, como perdeu no caso da informática.
De fato, com a telefonia celular estamos começando agora esse processo. É orientação do Governo e é orientação do Ministro Sérgio Motta que essa
abertura para o capital privado seja feita preservando o processo de concorrência.
Há países que sofreram em virtude da privatização que não tomaram esSas caUtelas, como o México e a Argentina. A falta de concorrência dos setores privatizados nas telecomunicações desses países acaba trazendo de volta parte dos males que o
monopólio estatal no passado representava.
Portanto, é uma orientação muito firme do Governo a preservação das condições de concorrência
que, no caso da telefonia celular, já nasce assiin,
porque teremos a banda A e banda B. E, nas futuras
concorrências que serão abertas para a banda A,
não será permitido que participem os vencedores da
concorrência na banda B. Assim, já teremos a concorrência instalada dentro desse setor e, desde o
começo, com empresas privadas e empresas públicas participando; o que só pode trazer melhoras do
ponto de vista dos consumidores, da qualidade do serviço, das tarifas e, além disso, mais investimentos.

Esse será o critério que O"tientará a privatização na área de telecomunicações e em todos os outros setores, inclusive na telefonia convencional, privatização esta que está sendo planejada de maneira
adequada pelo Ministério das Comunicações.
Não vejo, portanto, motivos para apreensões
aqui expostas, como as do Senador do Partido dos
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Trabalhadores, que me antecedeu, José Eduardo
Outra, no que se refere às condições de operação
de competitividade do setor. Creio que, neste processo, essas condições estão absolutamente preservadas.
Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
venho aqui, com muito convicção, com muita satisfação, encaminhar a favor deste projeto, na forma do
Substitutivo que veio da Câmara e transita agora no
Senado. Estaremos dando uma contribuição para o
desenvolvimento futuro do País, abrindo o setor de
telecomunicações para o investimento privado, preservadas as condições de concorrência para, de um
lado, garantir a qualidade que os consumidores necessitam, e, do outro, os preços competitivos e os
investimentos que se fazem necessários.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSÉ SERRA- Pois não, Senador.
O Sr. Josaphat Marinho - Acompanhei o seu
discurso, nobre Senador, com ele não concordo inteiramente, inclusive porque acho que alguns dispositivos estão eivados de inconstitucionãlidade. Quero, porém, louvar a cautela constante do projeto, no
art. 11, parágralo único, quanto à ressaiva de poder o
Governo estabelecer limites na composição do capital
das empresas concessionárias. É uma prudência que
merece louvor. Divergindo em parte do projeto, quero,
entretanto, assinalar essa particularidade em apoio da
exposição que V. Ex" acaba de fazer.
O SR. JOSÉ SERRA - Nobre Senador Josaphat Marinho, como ressaltei ao longo da minha exposição, na verdade, esse dispositivo garante o controle brasileiro da banda B da telefonia celular, a discrição do Executivo, do Presidente da República, que poderá aplicá-lo e irá aplicá-lo, embora abra consideravelmente para o capital estrangeiro, inclusive porque
existe a possibilidade de ter 100% de ações preferenciais, o que, na média do capital, poderá garantir uma
participação de 84%. Outros países, como a França, a
Espanha e os Estados Unidos, têm critérios dessa natureza; portanto, não pareceu que seria nenhuma heresia estabelecer esse tipo de condições.
Em todo caso, é por um período de três anos,
e há uma faculdade por parte do Executivo para a
aplicação desse dispositivo que permite flexibilidade
no caso de haver problema nesse área.

O Sr. Josaphat Mar.inho- Permita-me V. Ex",
eu quero é louvar o dispositivo e até admitir que a limitação pudesse ser por maior prazo.
O SR. JOSÉ SERRA - Sei que V. Ex" está
apoiando o dispos~ivo e estou aproveitando a inter-
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venção de V. Ex", que muito me honra, para reiterar
as questões que havia colocado a esse respeito,
porque tenho a certeza de que, a partir da intervenção de V. Ex", aumentou a atenção para as minhas
palavras e estou aprove~ando para repeti-las.
Portanto, rep~o aqui o que dizia. Encaminho,
com mu~o agrado, satisfação e convicção, o voto favorável a esse projeto, que abre uma nova etapa
dentro do processo de reorganização do Estado brasileiro e da atuação do setor público ein nosso País.
E também perm~irá que o Brasil se mantenha atualizado, possa acompanhar a revolução dentro do setor que hoje é o que mais sofre transformações no
processo de desenvolvimento mundial.
É uma condição, portanto, não apenas para
enxugar o Estado brasileiro, para atrair cap~ais,
como também para acompanhar a revolução )ecno115gica. Mu~o obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao Senador Antonio Carios Valada. res, que falará contra a matéria.
V. Ex" dispõe de até 1O minutos para o seu
pronunciamento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-8E. Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, logicamente, não
me deterei sobre pormenores desse projeto, sobretudo no que diz respe® às inconstitucionalidades a
que me referi na questão de ordem.
Em primeiro lugar, como introdução à minha
palavra, eu gostaria de dizer que sou, como cidadão,
como Senador da República, favorável à modernização do mereado de telecomunicações no Brasil.
Precisamos superar essa faixa de um Pais subdesenvolvido que se equipara ao Azerbaijão em matéria de possibilidades de comunicação via telefones,
porque, em cada cem brasileiros, somente 9,4 dispõem de uma linha telefõnica.
·
Portanto, está muito claro que qualquer cidadão que tenha compromisso com o Brasil tem que
lutar para que essa situação humilhante seja superada e que o Brasil, não dispondo, como não dispõe,
de R$75 bilhões para recompor o Sistema de Telecomunicações no Brasil, até o ano 2.003, terá que
abrir esse mercado para a iniciativa privada.
Somos favoráveis a que a iniciativa privada
participe desses empreendimentos, não há dúvida.
Porém, Sr. Presidente, estranhamos que, diante de
um Código Nacional de Telecomunicações, que foi
editado em 1962 - estamos no ano de 1996 - e que
não teve nenhuma alteração substancial, o Govemo
resolva atropelar a lei maior, que seria o Código, e

---~-~-~~-
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mandar para aqui ·um projeto de lei resumido, omisso em tantas questões importantes com que se debate um pais em desenvolvimento como o Brasil.
Mas entendo, Sr. Presidente, porque o que
está em jogo não é uma simples telefonia: o que
está em jogo são lucros enormes disputados por
companhias estrangeiras, que estão à espera de
que essa abertura seja feita o mais breve possível,
para que possam participar do maior mercado da
América Latina, que é o Brasil, um mercado que até
o ano 2003, segundo reportagem publicada na revista Exame, terá uma clientela de mais de 1O milhões
de brasileiros que desejam uma comunicação via telefone celular.
Quem está disputando esse mercado, Sr. Presidente? Logicamente as grandes companhias internacionais, como a AT&T americana~ que fez um
consórcio com a Globo e o Bradesco; a NEC japonesa, a Motorola, todos só estão aguardando que eSsa ~
lei seja aprovada para disputar, com unhas e dentes,
a sua inclusão no mercado brasileiro, a sua intromissão no mercado brasileiro.
Claro que estão agindo dentro das regras do
jogo da economia capitalista, não as condeno por
isso. O que condeno, Sr. Presidente, é que, se aparecerem ações na Justiça, s~remos chamados por
elas daquilo que o Presidente da República já nos
considera: verdadeiros caipiras.
Ora, se aprovarmos essa lei, que regulamenta
um setor de tecnologia tão avançada como a de celulares, que está eivada de inconstitucionalidades
de irregularidades, o que esses homens vão dizer?
"Ah! FHC tinha razão. E5ses Senadores não paSsam
de meros caipiras." E olhem que eu acho que aqui
não existe nenhum caipira: aqui só tem raposa e artista; com o devido respeito.

e

Sr. Presidente, o conformismo com essa situação é muito grande aqui, no âmbito do Senado. Eu,
como Senador que chegou há pouco tempo, poderia
até estar decepcionado com as decisões que são tomadas de acordo com o jogo politico; eu compreendo,
mas o povo que votou em nós fica se perguntando.
Ora, o nobre Senador Hugo Napoleão, Líder do
PFL, merecedor dos encómios de todos nós, dos
elogios e aplausos de todos nós, pela postura estudiosa, firme e determinada na Comissão de Serviços
de Infra-estrutura, apresentou um parecer que é um
verdadeiro libelo contra o projeto do Governo. E, na
reunião da Comissão, tive a ocasião de me somar à
pretensão de S. Ex', que era de suprimir diversos artigos da proposição do Governo. Por exemplo: S.
Ex" propôs a supressão do art. 4°, por inconstitucio-
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nalidade; propôs a supresSão dos arts. 5 e 62 , por
inconstitucionalidade; S. Ex" não conseguiu a aprovação de suas emendas - o que é lamentável, porque S. Ex", do aito da experiência de Ministro das
Comunicações que foi, poderia ter dado essa contribuição para a melhoria do projeto do Governo. No
entanto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e as demais Comissões votaram contra as ~
suas proposições.
Mas o Relator, Senador Ney Suassuna, fez
uma concessão admirável ao Líder do PFL: aceitou'
uma emenda de redação - não aceitou as outras,
que tratavam de inconstitucionalidade - que é um
primor, a meu ver, de observância das regras elementares do Português. O Senador Hugo Napoleão
conseguiu aprová-la Ela substituía a palavra que
estava no projeto -vejam que palavra difícil,~ não sei
2

se vou conseguir pronunciar-,

•inter~nectibilidade•,

por "interconectividade".
Parabéns ao Senador Hugo Napoleão, que
conseguiu aprovar uma emenda de sua autoria no
âmbito· das três Comissões que sé , reuniram para
discutir esse projeto polémico. Com todo o respeito
que tenho pelo Senador Hugo Napoleão, as três Comissões concordaram que ele, talvez, como Senador, não seja tão bom no entendimento da nossa
Constituição, talvez não seja um constitucionalista,
mas foi aprovado como professor de Português.
Será que é esse o nosso destino aqui, Sr. Presidente? Será que fomos eleitos para esta Casa só
com a incumbência de fazermos emenda de redação, demonstrando o nosso entendimento da língua
pátria?
'
Para a escolha dos 81 Senadores deveria haver uma regra na Constituição: só pode ser eleito
Senador da República quem for professor de Português. Aí, tudo certo! Haveria o sistema bicameral, a
Câmara dos Deputados agiria em todos os segmentos da discussão dos projetos: sobre a constitucionalidade, inconstitucionalidade, jutidicidade, legalidade,
ilegalidade. A Câmara dos Deputados fatia o papel
realmente do Legislativo, e o Senado Federal, dentro dessa hipótese, seria o órgão destinado a fazer
emendas de redação, ou seja, seria um colegiado
composto apenas de professores de Português. Sr.
Presidente, é ridícula essa hipótese, mas isso está
acontecendo aqui no Senado Federal.
Eu estava dizendo, Sr. Presidente, que a rapidez com que essa matéria tem que ser aprovada se
fundamenta na pressão, quem sabe, que o Governo
está recebendo do pessoal que quer vir para dentro
do Brasil. São bilhões que estão em jogo, são inte-
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resses econõmicos que não podem ser falados aqui
tão abertamente. Mas estou falando, porque sei que
é isso que está acontecendo nos bastidores.
Qual deveria ser a prioridade? Um código de
telecomunicações que regularia tudo, não só parte
celular; Mas como um código demora seis meses,
pode demorar até um ano, o que fez o Ministro das
Comunicações? Remendou, aliás, apresentou um
projeto de lei ao Congresso Nacional que diz muito
mal da sua assessoria, porque é um projeto defeituoso, omisso, e que vai dar ao pessoal de fora a
oportunidade de zombar do Congresso NacionaL
Eu não me considero - como o próprio Presidente da República já nos acusou - um caipira. Eu
posso, no máximo, me considerar um tabaréu, porque esse é o termo aplicado no Nordeste. Tabaréu é
o homem que vive na zona rural, ignorante, que
sabe ler pouco, que não tem essa capacidade que
tem o Senador Hugo· Napoleão, de trocar a palavra
interconectibilidade por interconectividade. Tabaréu
não faz isso. Nem caipira.
De modo que o Presidente da República tem
toda razão quando afirma que o brasileiro não pasSa.
de um caipira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio carlos Valadares, o Sr. Renan Gatheiros, 2• Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Samey. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Hugo Napoleão. S. Ex" é favorável ao projeto.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, o Senador Antonio Cartas Valadares trouxe, na acepção nordestina, um verdadeiro
mote ao discurso que agora vou fazer.
Faz-me recordar tudo o que sustentei no curso
do processo. de aprovação, ou eventual rejeição,
quem sabe, do presente projeto de lei. Só tenho a
lamentar, eu que fui tão agraciado com as palavras
de S. Ex", que ele, que nos deu a honra de ser um
pefelista de escol, tenha deixado as nossas fileiras,
com o que nos sentimos profundamente em estado
de redução dos nossos quadros.
Mas tem S. Ex" toda razão no quê diz, e eu,
efetivamente, quando o processo foi distribufdo por
V. Ex", Sr. Presidente, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, apresentei quatro emendas, a
primeira delas, evidentemente, reagindo à questão
dos 51% do capital em mãos de brasileiros, consoante o art. 11, parágrafo único, do projeto.
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E por quê? Porque eu entendia, à época, que
havíamos revogado dispositivo constitucional que
estabelecia a diferença entre capital estrangeire e
capital nacional, empresa estrangeira e empresa nacionaL E mais, como·se tudo isso não fosse suficien- ·
te, havíamos também dado à empresa estrangeira
de navegação de cabotagem os mesmos direitos da
empresa brasileira de navegação de cabotagem,
sem falar na própria emenda das telecomunicações,
na do gás canalizado e na do petróleo.
Então, a miin me parecia uma incoerência. Argumentavam os membros do Ministério das Comunicações que devíamos nos ater aos acordos do
GATT, e também entender que a reciprocidade era
necessária. Por exemplo, o governo dos Estados
Unidos da América exigia 30% de capital máximo
Rara os estrangeiros; o Japão, apenas, 20%. E por
que nós íamos dar 50% ou m_ais? Respondia eu
mesmo: porque as constituições japoneSá e americana certamente não dão a mésma franquia que a
Constituição Brasileira concede às empresas estrangeiras pela Constituição. Parecia-me uma incoerência.
Fiz tudo isso não como ex-Ministro das Comunicações, mas porque a Comissão Executiva· Nacional do meu Partido, o Partido da Frente Liberal, decidiu, no dia 7 de fevereiro, que deveríamos defender
uma maior abertura possível para esse seto r; que
deveríamos dar, para usar a palavra modema, maior
flexibilidade e usar a flexibilização -nesse caso, estou usando o português do Senador Antonio Carlos
Valadares, que elogiou a minha emenda, mas que
ainda não foi adotada A emenda em que propus, no
art 12, parágrafo único, a: substituição da expressão
"interconactíbilidade" por "interconectividade". No
avulso que está sobre as bancadas de V. Ex"S, Srs.
Senadores, ainda consta a expressão que foi objeto
de mudança. Ainda não foi alterada a expressão
aceita pelo Senador Ney Suassuna na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Essa foi a segunda emenda
A terceira foi com relação à questão do art 5",
que autoriza a Telebrás a criar empresas subsidiárias.
Essa matéria já foi discutida, inclusive pelo próprio Relator, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Por quê? Porque o art. 37, incisos XIX e
XX da Constituição Federal, estabelece que, para a
criação de empresas dessa natureza, há a necessidade de lei especial, que só pode ocorrer com autorização legislativa.
Foi exatamente por acreditar que a matéria era
inconstitucional que apresentei essa emenda.
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A outra emenda foi aquela que transforma as
permissões em concessões. Por quê? Porque as
permissões foram revogadas, foram canceladas na
lei de concessões. Uma vez canceladas, não há o
que transformar e não há o que conceder graciosa..
menta a empresas, sem licitação.
. Mas, evidentemente, a Comissão, por sua
ma1ona, entendeu de modo diverso. E eu, que fui
Relator perante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, apresentei aceitei, finalmente, as seguintes
emendas: uma do eminente Senador Freitas Neto
que visava à inclusão do telefone fixo. Os celulares ~
que se ref~riu o nobre Senador Espericlião Amin, ~m
tanta propriedade, podem ser de duas espécies: móveis
e fix<JS· Os fixos custam infinitamente menos do que um
seMÇO de telefonia convencional de fio, que servem
para atender às comunidades rurais, para atender, às
vez~ às cidades de pequeno e médio porte. Enquanto
um s1stema de fio custaria, digamos, R$1 milhão,
esse custará, ao todo, R$1 mil - se tanto.
Hoje, através da lei que vamos aprovar, somente as teles, somente o setor público terá direito à
utilização do telefone celular fixo.
. De ~dos aq~eles que me procuraram para dis·?u~r o proJeto, obtrve a confirmação de que a minha
1de1a era correta. Como considerei a emenda do Senador Freitas Neto mais ampla do que uma outra
que apresentei no mesmo sentido resolvi adotá-la e
a:a~-la, !'lssim. como resolvi .. tra~formar a expressao serv.ço movei celular" em "serviço de telefonia
celular". Por que preferi a expressão "serviço de telef~ma celular"? Porque ela já iria prevenir, preparar
o s1stema para receber o fixo, a fim de que as empresas privadas também o recebessem.
Outra proposta que apresentei foi referente ao
art 11, parágrafo único, que diz respeito à finalidade
~licação dos recursos. Os recursos vão para o
M!':1sténo das Comunicações, recursos esses originanos das concessões, originários dos serviços de
transmissão de rádio. Muitos questionam o fato, pois
en~endem qu_e esses recursos deveriam ir para o
Erano, devenam 1r para o Tesouro Nacional. Mas
não pretendi desfigurar o projeto e não apresentei
emendas. Apenas sugeri que, nesse caso, os recursos fossem destinados à área social. Aliás, outra
não foi a intenção do Presidente Fernando Henrique
Cardoso ao criar o sistema de privatização, ao apresentar as emendas constitucionais senão realmente
incentivar o social: a educação, a' saúde pública, a
segurança pública e assim por diante.
.
Essas eram as-minhas objeções.
Mas por que estou defendendo o sistema privado? Porque o sistema público brasileiro - e fui Minis~ das Comu~icaÇões na época do monopólio - é
mu1to bom, o s1stema Telebrás, a Embratel são
exemplos - aí esté a Embratel, lançando os satélites
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b~ileiros de segunda geração-, porém, não consegwram dar resposta à população. No Brasil apen'ls
7,2% dos habitantes têm telefone- segundo' o Senador Osmar Dias, esse índice é de 9,4%. Estamos
devendo à sociedade.
_ Também deveríamos estar aplicando 1 ,5% do
- PIB em telefonia e não o fazemos. No ano de 1995
aplicamos US$3,5 bilhões, quando deveríamos te;
aplicado US$7 bilhões.
·
. Por. isso, sou ~vofável ao presente projeto-de
le1. A soc1ed?-de está a merecer e a exigir, sobretudo
na área sooal, na área rural, a atenção do Estado
nesse setor.
F~i ':_Oto vencido. Tenho que reconhecer que
as co~t~es entenderam de outra forma, por grande ma1ona, e, assim, deliberaram. Tenho que me
curvar a essa decisão democraticamente. Naturalmente, devo defender o projeto como sendo bom de
valor para o Brasil pelo que ele significa.
'
Deixei marcada a posição do meu Partido, que
era o que eu queria, para que amanhã não digam
que nós, do PFL, não nos manifestamos se o serviço não for a contanto.
. . ~r: Presidente, não quero que aconteça com o
M1msteno das Comunicações o que aconteceu
quando eu era Ministro. Quando fui proceder aos
editais de licitação da telefonia celular da banda B ·
fui impedido por uma ação direta de inconstituciona~
!idade (ADIN) junto ao Supremo Tribunal Federal.
Aquela C~rte questionava o Decreto no 177, que trata de serv.ços públicos restritos, e; como nada pude
fazer, fiquei manietado.
Só _espero que não ocorram outras ADINs, porque, então, vamos travar a execução da lei.
Finalizando, quero dizer, em sã consciência e
na mais pura honestidade, que apresentei essas
ef!1e'2das e !'l5 defendi no momento em que as comlssoes deliberaram, por grande maioria, em sentido contrário. Entendi de submeter-me às suas decisões e, portanto, recomendar ao meu Partido a
aprovação da lei, que é boa, como consta do meu
parecer, e que vai atender às exigências e necessidades de um Brasil moderno.
Era o que tinha a dizer.
Presidente.
Muito obrigado,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Lauro Campos, para
discutir. S. Ex' falará contrariamente ao projeto.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, estamos diante de um dos capítulos
do Maravilhoso Mundo Novo onde Aldous Huxley
previu a pequenez de nossa grandiosidade, a miséria de nossa modernização, o aviltamento que a tecnologia e os meios de comunicação fariam sobre o
projeto de construção do homem.
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A dominação dos meios de comunicação obviamente partem do centro para a periferia. Não visa
esse movimento fazer com que nós, periféricos, pobres, doentes, caipiras, ,1ossamos usar telefones celulares, satélites, que transmitem para as casas modestas ou para os 11 milhões de brasileiros sem
casa e sem teto as informações que lhes enriqueceriam a pobre vida. Nada disso. O objetivo de todo
esse processo é bem diferente; ele parte e só pode
ser compreendido na globalidade e na totalidade do
mundo quando descobrimos a sua origem no centro
do capitalismo e em seus problemas.
Não há nada mais problemático do que produzir mercadorias, artigos de consumo, máquinas,
principalmente para uma sociedade em que a massa
dos consumidores foi alijada do poder de compra.
Não há nada mais difícil do que produzir meios de
consumo e instrumentos de vida. Por isso, o capitalismo, com a sua inteligência fantástica, que Herbert
Marcuse afirma não ser inteligência individual, mas
do sistema, que supera as inteligências individuais,
que descobre aquilo que nossas cabeças individuais
não conseguem entender, revela caminhos que por
nós e por nossos olhos jamais poderiam ser descobertos.
A produção de máquinas e de meios de consumo, de tecidos, de sapatos, de roupas;· de alimentos
mostrou-se tão problemática, que causou as crises
de 1810 e de 1815, os problemas até 1836, e assim
por diante, dezenas de crises que revelam de maneira dramática as contradições de nossa sociedade. E como séria resolvido o problema de um mundo
onde não se podiam exportar máquinas porque, se
as exportasse, a Inglaterra criaria uma concorrência
internacional que tomaria inviável a· sua- produção de
tecidos e de produtos finais?
Não podendo exportar máquinas, fechou-se a
Inglaterra em um protecionismo inicial, contra o qual
a França, a Alemanha, a Holanda ergueram os seus
protecionismos nacionais, impedindo e dificultando a
entrada dos produtos ingleses. A Inglaterra proibiu a
exportação de máquinas até 1843 para não criar
concorrência internacional, mas a produção de
máquinas por meio de máquinas saturou a ilha e
obrigou a Inglaterra a exportá-las em grande escala para se livrar do excesso de produção que cria-ra em seu território. Bem, a solução para a Inglaterra foi criar meios de comunicação, meios de
transporte.
Se é difícil produzir e vender, encontrar consumidores para as mercadorias, o sistema descobriu
uma máquina que produziu apenas movimento, ou
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seja, passou a fabricar meios de transporte, e não
mercadorias concorrenciais, causadoras das crises
a que me referi. Esses meios de transporte tomaram
conta do mundo. Hum milhão cento e quarenta mil
quilómetros foram construídos só de ferrovias até
1918. Depois, foram destruídas, sucateadas, e em
seu lugar surgiu um meio de transporte que não
mais transportava mercadorias. mas indivíduos. Era
o automóvel. O indivíduo passava a ser, ele próprio,
transportado. Na realidade, o transporte de mercadorias era altamente problemático, pois exigia alta
produção das mesmas.
- --Portanto, não é de agora que começa esse
movimento para o fortalecimento dos investimentos
nos setores de transporte, que se desgravitam dç.
produção e que passam a transportar não apenas o
Aomem, mas o som, as imagens, os sinais, sem praticamente tocar o mundo real, o seu desenvolvimento e as sua contradições. É por isso que esse setor
se desenvolveu em escala_ interplanetária. O transporte interplanetário é um dos aspectos modernos
dessa necessidade negativa do sistema.
Agora, vemos novamente o que aconteceu nos
anos 50, quando o excesso de produção de carros
nos Estados Unidos encontrou, como solução, o
transplante das indústrias al,ltomcbilísticas; a que os
desenvolvimentistas chamavam de processo de
substituição de importações, e que, na realidade, era
um processo comandado e determinado pelas necessidades dos Estados Unidos, cuja produção de
carros e duráveis entrou em crise em 1946, em 1948
e em 1957, quando lá se observou queda de 50% na
produção de carros. Eles, então, vieram para cá não
porque Juscelino Kubitschek os trouxe magicamente; vieram para a Argentina, para o México e para a
Coréia do Sul pela necessidade de transplante da
produção de carros, que havia provocado a crise de
1929 nos Estados l)nidos; vieram, portanto, para
essa economia de caipiras, uma economia pobre entre os duráveis e os meios de transportes altamente
caros e dispendiosos.
Se estivesse no Japão, onde a renda per capita é de U$35 mil, eu apoiaria de bom grado essa lei;
mas no Brasil, onde a renda per capita é de aproximadamente U$4.500,00, como poderemos impor,
mais uma vez, d sacrifício da concentração de renda, o sacrifício do arrocho salarial, o sacrifício do aumento da dívida externa que resultou naquela primeira fase de crescimento dos anos 50, de crescimento transplantado, importado, que colocou os artigos de luxo sobre a miséria e a pobreza de nossa
sociedade.
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·Portanto, para concluir, gostaria de dizer que
estamos apenas na banda A ou na banda B, como
disse um orador que me antecedeu, de uma segunda fase do processo de substituição de importações.
Gostaria de chamar a atenção de V. Ex's no
sentido de que estudos já foram feitos por esses setores e mostram que apenas 4% da população brasileira, no ano 2000, poderá usar esses novos e fantásticos meios de comunicação. Apenas 8 milhões
de brasileiros, no ano 2000, terão acesso a esses
meios de comunicação, a essa telefonia celular e a
esses instrumentos que agora nos invadem. Estamos legislando para 4% da população do ano 2000.
E o resto do Brasil? E os_ caipiras? Precisavam .ter
um Senado e uma Câmara para eles, porque legislar-se para 4% da população é ignorar o Brasil real.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. J,.AURO CAMPOS - Meu tempo, infelizmente, encontra-se esgotado; se a Presidência tiver
a gennleza de permitir o aparte, concedo-o a V. Ex'.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Senador Lauro
Campos, diriJO-me a V. Ex' porque irei votar com o
projeto - inclusive, estou apresentando agora uma
declaração de voto à Mesa - e V. Ex' afirmou que os
beneficiários únicos desse projeto serão 8 milhões
de brasileiros. Não. Veja V. Ex' que esse projeto é o
primeiro passo concreto, em rpatéria infraconstitucional, que se está tomando nessa área de telecomunicações. Ele dará um impulso notável às comunicações no País e, evidentemente, diante da relação
que existe entre telecomunicação e desenvolvimento, é uma infra-estrutura das mais importantes; há
uma relação muito grande entre ela e o desenvolvimento do País. V. Ex' compreenda que não são
apenas 8 milhões de brasileiros os beneficiários. E
não se trata apenas de matéria de telefonia celular;
isso envolve satélites e toda a forma de comunicação, de transmissão. O País vai ser todo conectado
por fibra ótica. V. Ex" haverá de compreender, porque todo o País se beneficia desse impulso de modernização que se está promovendo e que tem, como
primeiro passo, esse projeto.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço o aparte
de V. Ex'.
A indústria automobilística no Brasil contempla,
depois de quarenta ?.nos de inaugurada, apenas
10% da população. A nossa frota é de 15 milhõesde
automóveis e, portanto, apenas 10% foram contemplados, nesse processo selvagem e concentrador de
renda e de privilégios.
Não há dúvida alguma de que a indústria automobilística fornece 1O% dos empregos na Alemanha, nos Estados Unidos, e talvez mais do que isso
no Brasil. Tem efeitos secundários importantes, mas
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o conteúdo negativo aí está: para fazermos essas indústrias, temos que sucatear a saúde, desprezar a
educação, além· de alguma$ outras conseqüências
sociais perversas.
Para terminar a minha fala, gostaria apenas de
mostrar que existe um outro caminho, menos radical
do que esse que mostro agora. Esse caminho é
aquele que foi, por exemplo, adotado de acordo com
Lester Thurow, no seu livro Cabeça a Cabeça - A
batalha econômica entre Japão, Europa e Estados Unidos, à página 173, do qual lerei somente
um parágrafo:
"Enquafrto as companhias japonesas
não estão preparadas para· competir, as
companhias estrangeiras. são mantidas à
distância A televisão via satélite é uma dessas indústrias, rio momento. Para. dar tempo
à indústria doméstica de se organizar, o Ministério dÓ Correio e das Telecomunicações
proibiu os cidadãos japoneses de possuírem
antenàs- necéssárias
receber os sinais
de etni5soras estrangeiras." ·

para

Nem comprar antena os japoneses podiam!
Esse é que é o liberalismo japonês. Até que o Japão
desenvolveu uma tecnologia própria e reduziu as antenas a 60 centímetros, mudando também a freqüência adequada a essa tecnologia.
Isso, sim, é entender o futuro. E não fazer·o
que estamos fazendo, ao nos encantarmos com espelhinhos que encantaram os índios, novidades e
modemidades. que seriam muito boas no ano 2100,
quando tivéssemos 34 mil dólares, como têm os japoneses, de renda per capita, dinheiro para jogar
fora com telefones celulares e outras bugigangas
encantadoras e fetichistas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo mais oradores, está encerrada a discussão.
Passamos à votação da matéria.
O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, à
época da votação dessa matéria, por sugestão do
nobre Senador Jader Barbalho, líder da nossa Ban-cada, a Representação do PMDB teve uma reunião
com Sua Excelência o Senhor Presidente da República Nessa reunião, foram levantadas algumas
considerações, apresentadas pela Bancada do
PMDB, que tiveram resposta por parte do Presidente
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da República. Essâs manifestações de Sua Excelência, o Presidente Fernando ·Henrique Cardoso, motivaram a-votação qlle·Vai haver·agora; por parte do
PMDB.
· Pedi.ria ao nobré Lfder, Senador Jader Barbalho, que~desse as eXplicações à Casa da afirmativa
e, por-que· não dizer, do compromisso assumido com
o Presidente da República. Para ·mim, é inuito importante, pesou muito na minha manifestação o compromisso assumido por Sua Excelência perante a
. nossaj!aricada . _,.,. ·. ~,:..•...,:. ~...;.., · . ,...... ··· ·• . ·
· · · 'Poitântó,. faç<Í·hfm iÍpelo 'ao Lfder da· minha
·Bancada para.que·venhá:·a•público dizer dós com·, pro.missOs qúé o PreSí!lente da· RepiJblica assumiu

conóSco_tl8.queJa oportunidade~- ~-.-<h:::~-~:
·. ·.: O $R. PRESIDENTE (José Samey) -Sem dúvida 'algUma, o Senador Jader Barbalho levará eni ·
consideiação a· sol~o de V.Ex" e, no momento
orj9rtuno:de; _encaminful.~ a votaçâo, usará da palavra;.;-.;~);':1~"'·;~~? ·~- -·~ i'.<?J~~ ?-FV -~~~-~~,; .-.'~~~"";f:> ':;i: ~~-•";:: -i;·;: - .: O Sl'kPRESIÔÉNTE (José Samey) -.Sobre a
,mesa.·~úerimento..que seráJido--pe(9:$r•· .1• Secretáõo em exercfcio, &ltilldOr Levy Dias.: ..·· : .

!"~·;;,c;;·~~~d~~~ifrte~.:.,:] '~,

.. , __,

~

·. ~.

:·REQUERIMENTO N" 703, DE 1996

~hbr Presi~~ . . '.•''
Nos termos dO art. 312, alfnea b, do Regimento
Interno, requeirO' destaque, para votação em separado, do art. 4° do PLC N° 32/96.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Antônio carros Valadares.
O SR•. PRESI~ENTE (José Sarney) - Em vota. ção o· requerimento. ·
·
.
Os Srs. SenadoreSdlue· ó •aprovam .queiram
· ~seritac!OS.':;!{F'ãilsã-5 .,.., '*'!·•· ·'

. Rejeitado.

.

.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço que seja feita votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (JOsé Samey) - Peço a
V. Ex" que tenha o apoiamento de três Senadores
para procedermos à verificação de quorum. (Pausa)
· O -Senador José Eduardo Outra, o Senador
Lauro Campos e ·a Senadora Marina Silva estão
apoiando a verificação:.
·
·~
~
O pedido está âpóiado i'egiirientalrriente. 'vamos proceder à verificação.de quorum.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares, a fim de que se proceda à verificação de
quorum.
·
Senador Antonio Carlos Valadares, V. Ex" pediu a votação nominal; para faz~lo, V; ExA teria que

~~
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requerer por escrito, para que o Plenário deliberasse.
Em votação.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "não".
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, o
PSDB recomenda o voto "não'.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, o
PFL recomenda o voto "não".
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, gostaria apenas de esclarecer o meu voto. Baseado no
pronunciamento que o Líder Jader Barbalho vai fazer, que foi a posiçli.o assumida pelo Pr~idente, votarei contra essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pergunto
ao Senador Antonio Carlos Valadares se V. Ex"
m<mtém o pedido de votação nominal ou se podemos fazer a votação simbólica. (Pausa.)
O Senador Antonio Carlos Valadares aceita a
·
votação simbólica. ·
O requerimento foi rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 704, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado do arl s• d<;:> Projeto de Lei da Câmara n• 32196.
Sala das SessõeS, 18 de julho de 1996. - Antonio carlos Valadares .
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V.
Ex" a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o no!Jre Senador,
Relator Ney Suassuna, fundamentou a sua tese de
constitucionalidade desse artigo no Professor José
Afonso da Silva. Gostaria de perguntar ao nobre Relator se o Professor José Afonso da Silva, pela argumentação feita, também poderia achar que o art. 13,
por exemplo, fosse constitucional. Mas essa questão
poderia ficar para o momento em que fonnos discutir
o art. 13, o que entendo ser melhor.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pergunto
ao Senador Ney Suassuna se quer ser porta-voz do
Professor José Afonso da Silva, grande constitucio.C
nalista.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) " Sr. Presidente, hoje já citei não só o doutrinador José Afonso da Silva, mas também os constitucionalistas e .
doutrinadores na área de Administração, Hely Lopes
Meirelles e Celso Antônio Bandeira Portanto, enten·
do que esse já é um assunto por demais debatido.
Em relação aos arts. 4 2 e 5 2 , não há dúvidas.
Quanto ao art. 13, não o estamos debatendo agora.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento de destaque.
'
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias.
·

É lido o seguinte:
REQUERIMENTON°705;'DE1996'
Senhor Presidente, .:
·"'.
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Intemo, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 13 do Projeto de Lei da Câmara n• 32/96.·· ·
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Antônio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N 2 706, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1996.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - José
Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT~E. Pela
ordem.)- Antes da votação desse requerimento, apresentei um requerimento de destaque da Emenda n" 16.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento de destaque de V. Ex" será lido oportunamente, na hora exata.
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· . O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Está certo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento.
. Os srs.. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) ··
· · Aprovado.
: O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Solicito
aos Srs. Senadores que ocupem seu lugares para
que possamos proceder à votação nominal. Aqueles
que ainda não digitaram as suas presenças devem
fazê-lo, uma vez que vamos liberar o painel.
. · ·. O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. ·-·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
· · .. : · ...
·
a palavra a v. Ex";·. ·
. o· SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem; Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se V.
Ex" me· permitir, na condição de Lfder do Governo, ·
gostaria de avisar aos colegas que se encontram em
seus gabinetes que vamos votar o mérito agora, em
votação nominal. Precisamos, portanto, da presença
dos Srs. Senadores em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Caiheiros) - Faço
um apelo, portanto, aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes para que compareçam
ao plenário, já que vamos ter votação nominal.
.. ·· -·o SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela ordem.) - Sr. Presidente, exatamente no sentido da solicitação do Senador Elcio Alvares, gostaria de pedir
a V. Ex" que faça soar as campainhas.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, desejo, rapidamente, ao encaminhar a
votação, dizer a V. Ex" e aos Srs. Senadores que
vou votar esse projeto de lei com restrições, não só
tendo em vista o que consta do art. 13, mas, sobretudo, do art. 14, que diz textualmente:

"Fica a União autorizada a cobrar pelo
direito de exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreqüência
Parágrafo único. Os recursos provenientes da cobrança de que trata este artigo
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serão destinados ao Ministério das Comuni-

cações para aplicação no desenvolvimento
dos serviços e das competências atribuídas
a órgão regulador.•
Parece-me, Sr. Presidente, salvo melhor juízo,
que as normas constitucionais e legais estipulam
que o Orçamento é uno e indivisível. Trata-se, no
caso, da criação de uma taxa. Portanto, a meu ver,
os recursos teriam que ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, custeando, dessa foima, todas as despesas constantes do Orçamento, e não serem recolhi"
dos, como quer o projeto, ao MinistériO das .C~omuni
cações.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esclareço à Casa que a matéria não exige quorum qualifi"
cado, apenas a maioria absoluta da presença dos
Srs. Senadores na Casa. · ·
·
Podemos pro~der à votação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr•. Presidente,
a palavra para encaminhar a VÓtação. : · ··
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra a V. Ex" para encaminhar a votaÇão. · · · ·
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero declarar que como votei na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania vou
fazê-lo no plenário. Aprovo o projeto; ressalvando a
aprovação de emendas, particularmente quanto aos
arts. 4°, 5" e 14, que considero inconstitucionais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos
proceder à votação do projeto.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra a V. Ex" para encaminhar a votação.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, declarei o meu voto tavorável ao projeto
fazendo ressalvas às Emendas 4", 5 1 e 14. Quero
manter-me coerente e peço a V. Ex" que determine
constar da Ata essa minha posição.

peço

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na mesma linha, aprovo
o projeto com a ressalva quanto aos arts. 4°, s• e 13
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por serem, manifesta e inquestionavelmente, inconstitucionais, em que pese a douta opinião do grande
jurista José Afonso da Silva.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE; Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, voto favoravelmente ao
projeto. Estou encaminhando à Mesa declaração de
voto, mantendo coerência com o voto que proferi na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A declaração de voto de V. Ex" será publicada nos Anais do
.Senado Federal. •
•
.
O SR. JOSE IGNACIO FERREIRA - Sr. Presidente, peço· a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra; para encaminhar a votação, ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. ·
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, também no mesmo
sentido, voto favoravelmente ao projeto. Encaminho
à Mesa, nos termos do ar!. 316, do Regimento Interno, uma declaração de voto, fazendo as ressalvas
apenas de caráter técnico ao projeto, que é da maior
importância para o País.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Anais
da Casa registrarão á declaração de voto de V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, com base nos argumentos proferidos pelo Ministro Sérgio Motta, na Comissão de Infra-Estrutura, de que o país que regula
o setor de telecomunicações aos poucos pode se arrebentar, encaminho o voto "não" pela Bancada do
Partido dos Trabalhadores.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao· nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
nome da Uderança do PSB, do Senador Ademir Andrade, o nosso Partido vota contra só por causa da
inconstitucionalidade. Não fosse isso, votaríamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Mas algum dos Srs. Senadores deseja usar da palavra?
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação •.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Para encaminhar a· votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, acompanho a posição do Líder do PT,
Senador José Eduardo Outra, mas gostaria de ressaltar um aspEicto relativo ao art. 14. onde se diz:
•Art. 14 Fica a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração do serviço de
telecomunicações e pelo uso de radiofre·qüências.'
E seu pará.grafo único diz:

'Os recursos pro~nientes da cobrança de que trata este artigo serão destinados
ao Ministério das Comunicações. para aplicação no desenvolvimento dos serviços e
das competências atribuídas ao órgão regulador.•
Na cidade de Ribeirão Preto há uma companhia telefônica muito bem-sucedida, que é de controle do governo municipal. O que aconteceu com
esSa companhia·telefônica foi de repercussão nacional: o Prefeito Antônio Palocci, do Partido dos Trabalhadores, resolveu abrir o capiÍal à iniciativa privada até um certo montante, permanecendo a empresa sob o controle da prefeitura municipal, ou seja, do
poder público municipal. Só que, em Ribeirão Preto,
isso foi feito com um acréscimo em relação a esse
artigo, ou seja, o resultado positivo daquela empresa
passou a ter uma destinação. Qual foi essa destinação? Em Ribeirão Preto, 2% do resultado positivo da
companhia telefônica, com participação da iniciativa
privada e com controle da Prefeitura, é destinado a
financiar Programa de Garantia de Renda Mínima,
suplementando aquilo que vem do ·orçamento da
Prefeitura, de tal maneira a prover um complemento
de renda às tammas carentes para que todas as
suas crianças em idade escolar estejam efetivamente freqüentando a escola.

o
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O Prefeito Antônio Palocci disse-me que ado-

tau essa medida depois de ouvir a exposição que fiZ
na Câmara Municipal de Ribeirão Preto sobre o fundo permanente do Alasca. Ainda ontem, em conversa com o Senador Bernardo cabra!, contei-lhe que
no Alasca constituiu-se um fundo permanente, rein·
vestido em benefício de toda a população, que, a
cada ano, distribui dividendos a cada habitante.
Era o que gostaria de assinalar, porque o importante é termos mecanismos para poder fazer a
população brasileira usufruir, de alguma forma, das
riquezas e dos resultados positivos da .criação de n.
queza em nosso País.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Jader Barbalho.
.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"S.If Sts. Senadores, .a Bancada do
PMDB no Senado reuniu-se para discutir essa matéria e chegou à conclusão que votaria favoravelmente
ao mérito do projeto. .
·
A nossa recomendação à Bancada é no sentido da aprovação do projeto, em que pese reconhecermos algumas imperfeições, que • é neé:essãrio
que se registre -.são originárias de emendas da Câmara dos Deputados.
Inclusive a5· questões relativas a possíveis inconstitucionalidades nesse projeto derivam de
emendas da Câmara, tanto a que diz respeito ao art.
s•, como a qu"' se refere ao art. 13. Mas a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
houve por bem, por maioria, considerar o projeto
constitucional.
Por isso não existe, neste momento, Sr. Presidente, outro eaminho ao PMDB que não seja o de,
mais uma vez, colaborar com ó GovO;miõ.' ~ec:Orihê- ·
cemos que esse projeto passou longo tempo na Câ·
mara dos Deputados, o que fez com que restasse ao
Senado, de certa forma, pouco tempo. Na verdade,
o Senado vai ficando como a Casa revisora, quase
chanceladora, pelas dificuldades que tem, pela premência que se cria. Depois de ampla discussão na
Câmara, firma-se a convicção, inclusive no seio da
imprensa, de que cabe a nós. Senadores, não atrapalhar, não criar dificuldades para que o País cami·
nhe para a modernização.
Faço este registro, chamado que fui à colação
pelo Senador Pedro Simon, que queria qué o Uãer ··
do Partido fizesse o registro. No entanto, S. Ex" poderia muito bem tê-lo feito, com conhecimento de
causa, pois não só participou da reunião do PMDB,
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como também honrou a Liderança fazendo parte de
uma comissão - juntamente com os Senadores Ney
Suassuna, Fernando Bezerra, Ronaldo Cunha Lima
e José FogaÇa - quê foi recebida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Estivemos com o Presidente da República, Sr.
Presidente, porque, a partir do úHimo encontro que
tivemos com Sua Excelência, por decisão da Bancada, quando aqui tramitou ó projeto relativo à quebra
do monopólio do petróleo - cujo relator era o Senador Ronaldo Cunha Lima, que manifestava algumas
preocupações -, nasceu um novo_ tratamento nas relações do Executivo com o Legislativo, particularmente com o Senado Federal. Naquela ocasião, o
Presidente da República garantiu que, na lei corilplementar a ser enviada, alguns pontos seriam respeitados em acolhimento ao Relator, Senador Ronaldo
Cunha Lima. E, de fato, o foram; à exceção de um
ponto, que, neste Último encontro, Senador Renaldo Cunha Lima· fez questão de ressaltar ao Presidente: Sua Excelência havia assumido o c:Ompromisso de enviar um projeto de lei complementar e o projeto veio como lei ordinária. No entanto, nesse último
encontro, o Presidente da República disse que não
criava nenhuma dificuldade a que o projeto pudesse
ser transformado em lei complementar, até porque
era pensamento do Governo que, ria questão relativa ao petróleo, seria da maior conveniência que o
tratamento fosse de lei complementar. O Senador
Ronaldo Cunha Lima ficou de apresentar emenda
nesse sentido para que tramitasse como lei complementar.
Em relação à conversa com o Presidente, já relatada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa - quando atendi provocação, no bom
sentido, do nobre Senador Lúcio Alcântara -, quero
apenas repetir que o Presidente da República garantiu a nós que, dentro do prazo e até em tempo menor que o prazo estabelecido pelo Projeto, até o mês
de setembro, estaria no Congresso Nacional o Pro. jeto de Lei sobre o órgão regulador dessa matéria.
·É isso que me cabe informar ao Senado, aceitando a convocação feita pelo ilustre Senador pelo
Rio Grande do Sul e que muito honra a minha Bancada, Senador Pedro Simon.
O PMDB recomenda votação favorável ao Pro- .
jeto.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão para
encaminhar a votação.

o

Julho de 1996

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para en-caminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, já tive a oportunidade de apresentar as
minhas objeções ao projeto na COmiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania, na COrrlissão de Serviços de Infra-Estrutura e na discussão da matéria da
tribuna desta Casa.
Então, tendo em vista os argumentos que expendi no sentido da aprovação - e este foi, inclusive, o
meu parecer na CI -, quero dizer que o PFL recome!)'da a aprovação do presente projeto, por ser consentâneo com os interesses de modernização do País.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Sérgio Machado para
Mc::aminhar a votação.
·
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE. Pana
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) ~&;i·
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse um proj'eto'
extremamente importante para o País, é a abertura de
novos investimentos, é o grande saJto. que o Brasff vai
dar. Em função disso, o PSDB recomenda o voto 'sim'.
O SR. VALMIR CAMPELO -Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar pelo PTB.
O SR. PRESIDENTE (JosG Samey) - Concedo
a palavra ao ~enador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAM?ELO (PTB- DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, como membro da Comissão de Assuntos Econõmiws, tivemos condições de debater amplamente esse projeto naquela Comissão, que o
considerou apto a ser votado dentro da constitucionalidade. Da mesma forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não considerou nenhuma
inconstitucionalidade no projeto. Assim sendo, não
vemos nenhum motivo para não encaminharmos favoravelmente o projeto, razão por que o PTS recomenda à sua Bancada votar "sim' .
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação
do projeto, ressalvados o destaque e as emendas_.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares. S. Ex"s já poclem votar.

e

(Procede-se à votação.)
VOTARAM •stM" OS SRS. SENADORES:
Antonio. Carlos Magalhães - Artur da Tavola -·
Beni Veras - Bernardo Cabral - Carios Bezerra -·
Carlos Wílson - Casildo Maldaner - Coutinho JorgE>
- Edison Lobão - Elcio ."J'!<'res - Emilia Fernandes
- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Ferna~o
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O fato do parágrafo único do art. 11 do projeto
Bezerra - Francelino Pereira- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira
ora em votação, estabelecer que nos três anos seguintes à sua transformação em lei, o Poder Executi- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezenvo poderá adotar, nos casos em que o interesse sode- Jade r Barbalho - Jefferson Peres - João Francial assim o exija, limites na composição do capital
ça - João Rocha. - Jonas Pinheiro - Josaphat Maridas empresas concessionárias dos serviços de exnho - José Agripino - José Alves - José Fogaça ploração da telefonia celular e de satélites, asseguJosé lgnâcio - José Roberto Arruda - José Serra rando que, pelo menos 51% do capital votante perLevy Dias - Lucidio Portella - Lucio Alcantâra Ludio
tença a brasileiros, não significa uma abdicação desCoelho - Mauro Miranda - Nabor Junior - Onofre
ses princípios.
Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Regina AsEm nosso entendimento não houve violação de
sumpção - Renan Calheiros - Roberto Requião Romero Jucá - Romeu Tuma - Sergio Machado princípio constitucional, pois a emenda n• 6, ao revogar o art. 171. da Constituição, eliminando privilégios
Teotónio Vilela- Tolo Cavalcante- Valmir Campelo
à empresa brasileira de capital nacional, descontitu- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
VOTARAM "NÃO' OS SRS. SENADORIES:
cionalizou a matéria, transferindo sua regulação à lei
. ordinária.
Antonio Carlos Valadares - Ademir Andrade •
A proposta de limitação temporária do controle
Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - Lauro
de empreendimentos na área de telefonia celular
Campos- Marina Silva- Ney Suassuna
O SR. JOSÉ SARNEY (Presidente) - Solicito
pelo capital estrangeiro, está, a nosso ver, ancorada
no disposto do art 172 da Constituição, quando
aos Srs. Senadores que verifiquem no painel se
menciona que,
seus respectivos votos já foram registrados.
Votaram SIM 54 Srs. Senadores; e Não, 7.
Não houve abstenção.
Art. 172. A lei disciplinará, com base
Total: 61 votos .
no interesse nacional, os investimentos de
A matéria foi aprovada
capital estrangeiro, incentivará os reinvestiO Sr. Senador Francelino Pereira encaminhou
mentos e regulará a remessa de lucros.
à Mesa declaração de voto que será publicada na
Além do mais, as restrições ao acesso livre do
forma do ar!. 316 do Regimento Interno.
capital
alienígena aos serviços de telecomunicações
É a seguinte a declaração de voto ensão
praticadas
pelas economias mais abertas, como
caminhada:
a norte'americana, a japonesa e a européia. As raSenhor Preisdente,
zões não são. apenas de segurança nacional, mas
Como relator do po~eto do qual resultou a
sobretudo de desenvolvimento tecnológico e de merEmenda Constitucional n• 6, consodero-me no dever
cado, estando também associadas à oferta de emde justificar meu voto ao projeto de lei de iniciativa
prego e à utilização de reciprocidades.
do Sr. Presidente da República, ora em votação, disEm um mundo em marcha acelerada para a
pondo sobre serviços de telecomunicações e sua orglobalização; o controle acionário de um empreendiganização, e criando o órgão regulador.
mento, sobretudo de tecnologia de ponta, nãó é imEntendo que a razão mais forte que levou Exeprescindível às empresas transnacionais. O essencutivo e Congresso a flexibilizarem o monopólio das
cial é o acesso aos consumidores.
. E o Brasil é, potencialmente, o mais promissor
telecomunicações, foi a premente necessidade de
oferecer à sociedade brasileira os meios de comunimercado para os serviços de telecomunicações neste fim de século e primeiros anos do próximo milêcação de que ela necessita, no volume e na qualidade que lhe permitam ingressar no próximo milênio,
nio.
Esse gigantesco mercado de 156 milhões de
na vanguarda da tecnologia desse serviço, cada vez
habitantes, formado por 31,5 milhões de fammas urmais essencial às relações humanas dentro de uma
banas; 9,2 milhões de familias rurais; 4,4 milhões de
sociedade globalizada.
micro, pequenas e médias empresas; 17 mil órgãos
Somos, por razões de consciência, intransigengovernamentais e 1,3 milhão de outras entidades,
tes defensores da economia de mercado, e da preestá ávido para ter acesso aos meios de comunicavalência da iniciativa privada sobre o poder público
na oferta de bens e serviços, restringindo-se o Estação.
Como mencionamos em nosso parecer à
do ao seu papel tradicional de supridor das demanemenda constitucional das telecomunicações, apedas sociais.
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sar de todo o esforço de investimento, ainda somos
um país carente desses serviços.
O país ocupa o 422 lugar no mundo em densidade de telefone por 100 habitantes e o 1O" na América Latina.
Apenas 20% das residências e 50% dos estabelecimentos comerciais brasileiros possuem telefones.
Chocante é a dura realidade vivida pelo homem do campo: 98% das propriedades rurais não
têm acesso à telefonia.
Por eleito da perversa distribuição de renda,
80% dos telefones estão em poder das classes A e

B.
As fammas de baiXa renda, que constituem
60% do universo das famnias brasileiras, detêm apenas 3% dos telefones.
Os desníveis regionais fazem com que a densidade telefónica no Budeste seja de 12 linhas para .
cada 100 habitantes e apenas 3,9 linhas para cada
100 habitantes no Nordeste.
Estamos convencidos de que o ingresso do capital privado, nacional e estrangeiro, financiando
grandes projetes, mudará face dessa dura realidade.
O Programa de Recuperação e Ampliação do
Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal,
o Paste, é audacioso, mas realista, ao fixar metas de
investimentos de US$38,7 bilhões até 1999 e
US$77,4 bilhões até o ano 2003.
Essa enorme massa de recursos, vindos sobretudo de investimentos privados, permitirá que,
até 1999, a rede de telefonia fixa seja duplicada,
atingindo 24,7 milhões de acessos telefónicos fixos.
Com isso, a densidade telefónica subirá dos
aluais 8,5 aparelhos por 100 habitantes, para 15,1
em 1999 e 24,2 telefones por 100 habitantes em
2003, o que é muito, mas ainda insuficiente, se considerarmos as relações bem maiores existentes em
outros países, inclusive na América Latina
Os telefones públicos, hoje limitados a 387 mil
aparelhos, serão 800 mil até 1999, um milhão e 650
milem2003.
Continuará no mesmo ritmo o desenvolvimento
meteórico da telefonia celular entre nós: 11 mil aparelhos em 1990, 68 mil em 1992, 796 mil em 1994 e
um milhão e 900 mil no ano passado. AS estimativas
indicam que em 1999 estarão operando 9,6 milhões·
de telefones celulares e 17,2 milhões em 2003.
A TV por assinatura, outro serviço que disparou na preferência popular, deverá atender a 7 milhões de usuários em 1999 e 16,5 milhões de assinantes no arte 2003.
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Um mercado potencial dessa magnitude, sustentado por uma economia em marcha para solidificar a estabilização e retomar o crescimento sem inflação, é mais do que suficiente para atrair investidores de todo o mundo, sem exigências quanto ao
controle de capital.
Não foi por acaso que, em recente périplo pelos Estados Unidos, Japão e principais capitais européias, em busca de investimentos para os grandes
projetes de telecomunicações, o Ministro das Comunicações, Sérgio Mota, não ouviu de potenciais investidores uma só queixa em relação às restrições
temporárias impostas ao controle acionário de empreendimentos nessa área
É sempre oportuno lembrar que, qualquer que
seja a modalidade de outorga, o Estado, como poder
concedente, conserva a prerrogativa da exploração
doserviço.
.
Nem se justifica o medo de um desmantelamento do património público, nem o temor de que
'por trás da flexibilização do monopólio das telecomunicações haja uma conspiração contra capital
privado, nacional ou estrangeiro.
' : . O que realmente importa é a existência de um
órgão regulador forte, que exerça com absoluta independência seu poder de decisão, e seja autónomo
orçamentária e financeiramente, para não submeterse a pressões de quem quer que seja.
Estruturar esse órgão, dar-lhe competência e
definir suas atribuições, dentro de um espírito de independência e pluralidade, é tarefa da maior responsabilidade para nós, Parlamentares.

o

Tenho, Sr. Presidente, restrições ao disposto
no art. 5" do projeto, que autoriza a Telebrás a constituir empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular.
Considero esse dispositivo de constitucionalidade duvidosa. Todavia, deixo de apresentar emenda corretiva, tendo em vista a premência da aprova·
ção dessa importante matéria e sua imediata transformação em lei, com a sanção presidencial.
A introdução de uma emenda levaria a novo
exame do projeto pela Câmara dos Deputados, retardando ainda mais sua aprovação.
Aproveito a oportunidade para sugerir um entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a nível das lideranças partidárias, de
modo a que os Senadores possam acompanhar de
perto a tramitação das maiérias naquela Casa, e S0..:
bre elas formar um juízo que lhes permita acelerar
sua tramitação no Senado.
.
Entendo que todo o esforço deve ser feito para
garantir a aprovação das reformas, as quais abrirão
caminho à desejada consolidação do Plano de Esta-
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bilização Econõmica, para que o País volte a crescer, de forma sustentada e sem inflação.
Essas são as razões, Sr. Presidente, pelas
quais dou meu voto favorável ao projeto.
Muito obrigado.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores José lgnácio Ferreira e Lúcio Alcântara
encaminharam à Mesa declaração de voto que será
publicada na forma do art. 316 do Regimento Interno. ·
·
·
·
É a seguinte a redação de voto encaminhada:
Com base no art. 316 do Regimento Interno do
Senado Federal, encaminhamos à Mesa. para publicação, declaração di'! voto.
Votamos favoravelmente ao Projeto de lei da
Câmara, n• 32, de 1996, de incentivo do Presidente
da República.
Entendemos ser necessária essa aprovação,
por sua importância para o desenvolvimento das telecomunicações e reforma do desenvolvimento do
povo.
.
.
Ressalvamos posição assumida, perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, quanto à inconstitucionalidai:le dos arts. 4°, 5" e
13", que lo( vencida pela maioria dos membros da·
quela Comissão.
Plenário do Senado Federal, 18 de julho de
1996. -José lgnácio Ferreira - Lúcio Alcântara.
O SR. NEY SUASsuNA - Sr. Presidente, há
algo errado no painel. O meu voto é 'sim'.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perdoem-me, mas peço aos Srs. Senadores que procedamos com absoluta ordem aos nossos trabalhos.
Os Senadores que quiserem ratificar os seus
votos, que foram registrados erroneamente, que o
façam declinando o seu nome para que a Taquigrafia possa registrá-los.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, o
meu voto está errado. Votei 'sim'.
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente,
não consta o meu voto. Voto 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em eicercfcio, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 707, DE 1996
Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda n• 16, apresentada pelo Senador
José lgnácio Ferreira, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania ao Projeto de Lei da Câmara n•
32, de 1996.
Justificação
Entendemos que esta emenda, com muita pertinência, procura assegurar a ampliação dos serviços de telecomunicações, através de um apoio efetivo ao conhecimento, através .da pesquisa, bem
como, à capacitação de seus quadros, considerando
· que esta se constitui uma das áreas mais diretamente envolvidas no atual desenvolVimento científico e
tecnológico, e nosso pafs ainda é portador de grandificuldades financeiras para realizar este tipo
de empreendimentos.
. ·. ·: ·· Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Senador José Eduardo Outra, L(der do F'T: ·
• . ·. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a palavra para justificar o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
tem a palavra
à SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
justificar•.Sem revisão do orador.) - Apenas para registrar que esse pedido de destaque não é de emenda de minha autoria ou de um parlamentar de oposição. Trata-se de uma emenda, de autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que consideramos importantfssima, que estabelece a obrigatoriedade das
empresas prestadoras de serviços destinarem 2"/o
para o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico.
Estamos preocupados com o desenvolvimento
da tecnologia nacional; por isso, consideramos essa
emenda fundamental. Daí o pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
José Eduardo Outra, lamentavelmente, a Presidência não pode submeter o pedido de destaque de V.
Ex" ao Plenário, uma vez que o art. 124 diz o seguinte:

aes

'Ar!. 124. Terá o seguinte tratamento a
emenda apresentada na forma do art. 122'isto é, emenda apresentada na comissão:
1 - no caso do inciso I, será considerada inexistente. quando não adotada pela co-

missão;•
A emenda foi apresentada na Comissão com
votação contrária; considerada, portanto, inexistente.
Teria V. Ex" que utilizar o procedimento usado
pelo Senador Antonio Cartas Valadares quando rea-
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presentou no Plenário as emendas que tinha apresentado na Comissão.
Infelizmente, esse é o Regimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra
pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT- SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadqres, essa emenda do Senador José lgnácio Ferreira não era i.Jma emenda de plenário?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não é
uma emenda de plenário, é uma emenda de comissão.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA· Bom, já que
o autor não apresentou emenda, paciência!
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito obrigado a V. Ex" pela Compreensão.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Seria fundamental que ela fosse inserida no projeto. Presto
as minhas homenagens ao Senador José lgnácio
Ferreira, eri1bora saiba o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito obrigado.
Em votação as emendas de parecer favorável,
de n•s 1 e 2 das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos.
As Sr"s e Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.

a

São as seguintes as emendas aprovadas:
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EMENDA N2 2-CCJ/CAE-REDAÇÃO
Ao parágrafo único do art 12.
Onde se lê: ~interconectibilidade•;
Leia-se: •interconectividade•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passamos agora à votação das emendas de parecer contrário. As emendas de n"s 3, 4 e 5 estão prejudicadas em virtude de apreciação anterior do Plenário.
Votação, em globo, das emendas de n•s 6 e 7,
de parecer contrário.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, qual é o teor da Emenda· n• 6?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Emenda
n• 6:

•Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
fica autorizada a criação da Comissão Nacional de Comunicações, órgão regulador a
que se refere o inciso XI do art 21 da Constituição Federal, com independência decisória, autonomia orçamentária e financeira,
cuja competência,.estrutura e atribuição serão estabelecidas em legislação específica,
devendo o Presidente da República encaminhar o respectivo projeto de lei ao Congresso Nacional.
Parágrafo único - O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a Comissão Nacional de Comunicações, exercerá as
funções de órgão · regulador, mantidas as
competências de regulamentação, outorga e
fiscalização dos serviços de telecomunicação a ele atribuídas pela legislação em vi-

gor:
EMENDA N2 1-CCJ/CAE

Dê-se aos arts. 12 e 22 a seguinte redação:
Art. 12 A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço Móvel Celular,
de Serviço Umitado e de Serviço de Transporte de
Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como
a utilização da rede pública de telecomunicações
para a prestação de Serviço de Valor Adicionado, regulam-se por esta lei, relativamente aos serviços
que menciona, respeitado o que disciplina a legislação em vigor, com especiala L.ei n• 4.117, de 27 de
agosto de 1962, pelas Leis n• 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995, e, no
que for compatível, pela legislação de telecomunicações, em vigor.
Arl 2 2 Sujeitam-se à disciplina desta lei os serviços de telecomunicações elencados no art 12 , observadas as seguintes definições.

A Emenda de n• 7, diz:
•Acrescente-se ao Projeto de Lei n• 32
o seguinte artigo, renumerando-se os demais: É permitido ao Poder Público autorizar
exploração do serviço comunitário de telecomunicações a entidades civis, sem fins lucrativos, de caráter comunitário, abrangendo
emissoras de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, rádio FM com potência
de até 50Watls, e emissoras de radiodifusão
de sons e imagens, televisão, com potência
de até 150 watts:
Essas são as emendas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES •
Posso dar uma ligeira explicação, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V.
Ex' a palavra.

~
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para uma explicação. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, a primeira: emenda visa a sal·
vaguardar, quem sabe, o trabalho da Cãmara dos
Deputados, que criou um órgão regulador, o
lho Nacional de Comunicação, contra a Constituição.
Então, tentando salvar o que veio da Câmara e demonstrar à Bancada do Governo que não temos nenhuma má
vontade oom referência ao andamento do processo de
modernização das telecomunicações no Brasil, estamos
apresentando uma emenda autorizativa Ou seja, ao invés de criarmos; dé pronto, um órgão, já que não temos
autorização constitucional Para isso,· estamos propondo
que o Governo seja autorizado. ·
Quer dizer, seria uma forma de oonsertar o que
veio errado da Câmara dos Deputados. Quem sabe,
essa melhoria na redação poderia até ser interpretada, Sr. Presidente, como uma emenda de redação e
não uma nova emenda ao projeto de lei.
Seria, então; benéfico ao Governo que essa
emenda ·fosse aprovada, porque resolve a situação
da inconstituCionalidade do art. 13: · ·
O SR. PEDRO SIMON ·Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para encaminhar a votação.
··

conse-

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en·
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) ~ Sr.
Presidente, com todo o respeito ao nobre Senador,
penso que aqui vale o pronunciamento feito pelo
nosso Líder, Senador Jader Barbalho. Há o compromisso do Presidente da República de que essa ma·
téria chegará aqui até setembro.
Tem razão S. Ex" quando diz que o artigo que
veio da Câmara é inoonstitucional; deverá ser vetado ou até poderá cair no Supremo Tribunal Federal.
Mas temos a palavra do Presidente da República,
que diz que essa matéria poderá vir dentro ou antes
de seis meses, oomo disse o Senador Jader Barbalho.
Por melhor que se tenha aqui, é preCiso acredi·
tannos • e temos como acreditar • na palavra do Presidente. Como disse o nosso Líder, em termos da
Petrobrás, quando aoonteceu um episódio absoluta·
mente semelhante, foi tomada a mesma atitude e o
Presidente cumpriu a sua palavra.
Então, acho que vale mais acreditar na palavra
do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Votação,
em globo, das emendas com parecer oontrário. Quero esclarecer, mais uma vez, que o Plenário vota a
matéria. O parecer contrário é meramente instrutivo.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, eu gostaria de falar sobre a Emenda n•
7, porque na discussão que fizemos não me referi a
ela. É a emenda que trata das rádios, das emissoras
cdmunitárias. Não me demorarei mais de dois minutoS, porque sei que estão todos apressados para ir
almoçar, inclusive eu.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como
autor do requerimento, tem V. Ex" a palavra ·
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB • SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) • Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
as emissoras oomunitárias estão funcionando no Brasil
em situação irregular. Elas são rádios piratas. Ora, já
que estamos resolvendo a situação de 8 milhões de
brasileiros que até o ano 2003 poderão ter celular, vartK>S resolver a situação de 100 ou 120 milhões de brasileiros que precisam de uma emiSsora para tratar dos
seus problemas, sem o monopólio. Uma rádio comunitária de 50 watts e uma televisão de 150 watts vão proporcionar, em todo o Brasil, a democratização das
oportunidades no setor de comunicação.
O .Governo Federal tem interesse nas rádios
comunitárias, pois o Ministro Sérgio Motta já declarou isso, tanto que há um projeto tramitando na Câmara dos Deputados que trata dessa matéria. Não
sei por que não entrou na pauta da convocação exc
traordinária; foi a única matéria pela qual o Governo
Federal não se interessou, o que é estranho. Mas, já
que interpreto a vontade do Ministro das Comunicações, pelo menos nesse setor, porque S. Ex" fez declarações públtcas sobre isso, quero dizer que a inclusão desse artigo no projeto de lei do Governo
atende ao interesse do próprio Ministro Sérgio Motta, que declarou várias e várias vezes ser favorável,
inclusive na nossa Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania, às emissoras comunitárias.
Sr. Presidente, peço aos Srs. Senadores que
se atenham a esse assunto com a maior prioridade,
porque há pessoas sendo presas, rádios sendo fechadas • rádios dos pequenos; as dos grandes permanecem abertas sem nenhuma dificuldade. As rádios dos pequenos não estão sendo objeto de regulamentação, e temos a oportunidade da regulamentação na garupa desse projeto que está tendo tanta
celeridade nesta Casa É a reforma agrária do ar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A fim de
colaborar com o trabalho dos Srs. Senadores, esclareço ao Senador Antonio Carlos Valadares que S.
Ex" poderá usar da faculdade de apresentar um projeto de lei nesse sentido, que tramitará na Casa.
Em votação as emendas de parecer oontrário.
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Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Carlos Bezerra
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) - O
meu voto é contrário à primeira, mas favorável à segunda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registrará a posição de V. Ex".
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.) .
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Levy Dias.

É lido. o seguinte:
.PARECER N° 420, DE 1996 .DA
COMISSÃO DIRETORA ·
Redação Final do Projeto de Lei da
·Câmara n• 32, de 1996 (n°1.287, de 1996,
na Casa de Origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n" 32, de 1996 (n2
1.287, de 1996, na Casa de Origem), que dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização, sobre o órgão regulador e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de julho de
1996. -José Samey- Odacir Soares- Ney Suassuna - Emílio Fernandes - Antônio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N° 420, DE 1996
Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização, sobre o
órgão regulador e dá· outras providên-

cias.O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço Móvel Celular,
de Serviço Umitado e de Serviço de Transporte de
Sinais de Telecomunicações por Satél~e. bem como
a utilização da rede pública de telecomunicações
para a prestação de Serviço de Valor Adicionado, regulam-se por esta lei, relativamente aos serviços
que menciona, respe~do o que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei n• 4.117, de 27 de
agosto de 1962, pelas Leis n•s 8.987, de 13 de teve-

Julho de 1996

reiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995, e, no
que for compatível, pela legislação de telecomunicações, em vigor.
Art. 2" Suje~m-se à disciplina desta lei os serviços de telecomunicações elencados no art. 12 , observadas as seguintes definições:
§ 12 Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular, conforme definido na ragu lamentação, interconectado à mde pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais
portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.
. § 22 Serviço Umitado é o serviço de telecomunicações destinado ao uso próprio do executante ou
à prestação a terceiros, desde que sejam estes uma
mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela realização de atividade
especifica.
.
· § 3° Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satél~es, realiza a
recepção e emissão de sinais de telecomunicações,
utilizando radiofreqüências predeterminadas.
Art. 3° O Serviço Móvel Celular será explorado
mediante concessão, ·outorgada, por licitação, pelo
prazo de quinze anos, renovável por iguais períodos,
observado o disposto no art. 11 desta lei.
Parágrafo único. As entidades exploradoras de
serviços públicos de telecomunicações são obrigadas a tomar disponíveis suas redes para interconexão oom as de Serviço Móvel Celular em condições
adequadas, equânimes e não dsicriminatórias.
Art. 4" O Poder Executivo transformará em
concessões de Serviço Móvel Celular as permissões
do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre
Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta lei, em condições similares as dos demais
contratos de concessão de Serviço Móvel Celular,
respe~dos os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo único. As entidades que, de acordo
com o disposto neste artigo, se tomem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de até vinte
e quatro meses, a contar da vigência desta lei, empresas que as sucederão na exploração do Serviço.
Art. 50 É a Telecomunicações Brasileiras SA TELEBRÁS, autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo anterior, a
constitui, diretamente ou através de suas sociedades
controladas, empmsas subsidiárias ou associadas
para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular.
Art. 62 O Poder Executivo, quando oportuno e
conveniente ao interesse público, determinará alie-
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nação das participações societárias da Telebrás, ou
de suas controladas, nas empresas constituídas na
fonna do artigo anterior.
Ar!. 7" O Serviço Umitado destinado ao uso do
próprio executante será explorado mediante autorização, por prazo indetenninado, sendo inexigível a
licitação para sua outorga e, quando destinado a
prestação e terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no País, pelo prazo de dez anos, renovável por iguais períodos.
Art. 8 2 O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecómunicações por Satél~es; quando envolver
satélites que ocupem posições orbftais notificadas
pelo Brasil, será explorado, mediante concessão,
pelo prazo de até quinze anos, renovável por iguais
períodos, obseJVado o disposto no art. 11 desta lei.
. § .1• A concessão assegurará o direoo à ocupação; por satéiftes do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil. e à consignação das ràdiofreqências associadas, devendo as estações de controle dos
satélftes
brasileiro..
,
.. ' . .. . locaiizar-se
. . em. teiritóiio
.
§ 2• .As 'entidades que, na data de vigência
desta Lei, estejam explorando o Serviço de Transporte .de Sinais de TelecomunicaçÕes. por Satélfte,
mediante o uso de satélites que ocupem posições
orbftais notificadas pelo Brasil, têm assegurado o direito à concessão desta eÍCploraÇão; , . :

§ 3 2 As outorgas· para a exploração do serviço
estabelecerão que o início efetivo de sua prestação
se dará somente após 31' de dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas características têcnicas não disponíveis em satéiftes
para os quais, na data de vigência desta Lei, já tenham sido alocadas posições orbftais notificadas
·
pelo Brasil.
§ 4 2 O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderá ser
prestado a entidade que detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações, devendo
ser assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
Ar!. 9" A exploração de serviços e telecomunicações por meio de satélftes, em. qualquer de suas
modalidades, dependertrde outorga específica, nos
tennos da regulamentação, independentemente de o
. acesso se realizar a partir do território nacional ou
do exterior.
§ 1• Será dada preferência à utilização de satélites que ocupem posições orbftais notificadas pelo
Brasil, admitida a utilização de satélites que ocupem
posições orbftais notificadas por outros países.

00267

§ 2• A utilização de satélites que ocupem posição orbitais notificadas por outros países está condicionada à prévia coordenação com a administração
brasileira das posições orbftais e freqüências associadas, e a que sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e com
sede e administração no País, na condição de representante legal no Brasil. . ·
Art. 10. É assegurada a qualquer interessado
na prestação de Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Parágrafo único. Serviço de Valor adicionado é
a atividade caracterizada pelo acréScimo de recursos e um serviço de telecomunicaç(ies que lhe dá
suporte, criando. novas utilidades relacionadas ao
acesso, armazenamento, ·apresentação, movimentação e recuperação de informações, não caracterizando exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11. As concessões· para exploração de
Serviço Móvel Celular e de Serviço de Transporte de
Sinais de Telecomunicações por Satélfte somente
poderão ser ouiórgadas a empresaS'COÍlslituídas segundo as leis brasileiras ci>m sede e aãninistração no país.
:. Parágrafo único. Nos três anos seguintes à publicação desta lei, o Poder Executivo poderá adotar,
nos casos em que o interesse nacional assim o exigir, limites na composição· do capftal das empresas
concessionários de que trata este artigo, assegurando que, pelo menos 51% (cinqüenta e um porcento)
do capftal votante pertença, direta ou indiretamente,
a brasileiros.
Art. 12. Os processos de outorga para exploração dos serviços de que trata esta lei deverão conter
requisftos que .propiciem a diversidade de controle
societário das entidades exploradoras, em estímulo
à competição.
.
Parágrafo único. Na exploração de serviços de
telecomunicações em base comercial, deverá· ser
asseguradas a interconectividade e a interoperabilidade das várias redes, a justa competição entre os
respectivos prestadores dos serviços e o uso eqüftativo do competente plano de numeração.
Art. 13. É criada a Comissão Nacional de Comunidade - CNC, órgão regulador a que se refere o
ar!. 21, XI, da Constituição Federal, com independência decisória, e autonomia orçamentária e financeira, cuja competência, estrutura e atribuições
serão estabelecidas em legislação específica, devendo o Presidente da República encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional, no prazo de seis
meses, a contar da vigência desta lei, após o que a
iniciativa legislativa será exercida cumulativamente
com o Congresso Nacional.
· Parágrafo único. O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a Comissão Nacional de
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Comunicações - CNC, exercem as funÇões de órgão regulador, mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele atribuídos pela legislação em
vigor.
.
Art. 14. É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências.
Parágrafo único. Os recursos provenientes de
cobrança de que trata este artigo serão destinados
ao Ministéri.o das Comunicações para aplicação no
desenvolvimento dos serviços e das competências
atribuídas ao órgão regulador..
Art. 15. É mantido o Fundo de Ftscalização das
Telecomunicações, regido na forma estabelecida
pela Lei n• 5.070, de 7 de julho de 1996, que o insti·
tuiu.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua.
·
·
publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) " Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a· palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção presidencial.
Estão sobre a mesa os autógrafos, que serão
encaminhados ao Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 14, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 689, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 14, de 1996 (n2 200195, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 389, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com emendas n•s 1 a 5-CCJ, que apresenta.
(Dependendo de parecer sobre as emendas
oferecidas perante a Mesa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N° 708, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento
Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1996.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Jsder Barbalho - Hugo Napoleão- Elcio Alvares Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento.
Os Sm. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
· O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José. Samey) - Creio
que se trata de um assunto consensual.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
sou o Relator da matéria no Plenário e gostaria de
oferecer alguns esclarecimentos. V. Ex" me assegura o direito regimental ou não?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Se V. Ex"
deseja falar, sim, deixarei para examinar a matéria em
momento oportuno, já que estamos discutindo outra
matéria Pensei que fosse um assunto consensual.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- E é, Sr. Presidente, mas quero dar alguns esCiárecimentos sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex"
está com a palavra
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fui relator desse
projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Entreguei o relatório no prazo previsto. A matéria foi votada nessa Comissão. Mediante requerimento de Lideranças, veio ao Plenário para ser examinada em regime de urgência. Estamos em condições de discutir, de debater e, se for o caso, de deliberar sobre ela, pois ela tem sido exaustivamente
estudada.
Nada tenho a opor ao requerimento das lideranças, até porque, democraticamente, é muito bom
que mais pessoas sejam ouvidas, uma vez que perderam os prazos para que o fizessem. Apenas digo
que há um relatório pronto, aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, e há todas as
condições para se discutir a matéria e votá-la em
plenário. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores e Senadoras que aprovam a extinção do
regime de urgência queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
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A Presidência,. de ofício, determina também a
audiência da Comissão de Educação para a matéria,
em face de solicitação do Senador Roberto Requião ..
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 74, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento ·n• 691, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 74, De 1996 (apresentado
· pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n• 405, de
1996, vencido o Senador Esperidião Amin),
que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Letras Finaneeiras do T escuro do Estado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados ao reembolso da
sexta parcela e liquidação da sétima e oita-.
va parcelas de precatólios judiciais,. bem.
como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exereício, Senador Levy Diàs.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N 2 709, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 352, parágrafo
único, alínea a, a retirada da urgência do Projeto de
Resolução n• 7 4, de 1996, que autoriza o Governo
do Estado de São Paulo emitir Letras do Tesouro do
Estado de São Paulo- LFTP.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Gerson Camata - José lgnácio Ferreira - Jader Barbalho - Valmir Campelo - Francelina Pereira Elcio Alvares.
O SR PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. ·
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para uma declaração de voto, uma vez que a matéria já foi votada.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP. Para
declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de manifestar-me contrariamente à retirada da urgência do Item 3, referente ao Es-
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tado de São Paulo. Não vejo razão para a retirada
da urgência, quando para as demais matérias de natureza. semelhante está-se utilizando a urgência.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A matéria
volta à tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 75, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
· do Requerimento n• 692, de 1996) ·
Discussão, em turno único, do Projeto
. de Resolução n• 75, De 1996 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n• 406, de
1996), que autoriza o Estado da Bahia a
contratar operação de crédito externo junto
ao Fundo Internacional de Desenvolvimento
. Agrícola -.. FIDA, no valor de SDR
13.500.00Ó,OO (treze milhões e quinhentos
mil direitos especiais de saque), equivalentes a R$ 19.528.560,00, em 31 de março de
1996, com o aval da União, cujos recursos
serão destinados à implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário da
Região do Rio Gavião.
Em discussãO o -projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador
LevyDias.

É lido o seguin(e:
PARECER N• 42, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n" 75, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 75, de 1996, que autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIDA, no valor de
SDR13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil
direitos especiais de saque), equivalentes a
R$19.528.560,00 (dezanove milhões, quinhentos e
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vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais), em 31
de março de 1996, com o aval da União, cujos recursos serão destinados à implementação do Programa
de Desenvolvimento Comunttário da Região do Rio
Gavião.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de julho de
1996.- José Samey, Presidente, Odacyr Soares,
Relator- Ney Suassuna- Antonio Carlos Valadares- Ernandes Amorim- Emília Fernandes.
ANEXO AO PARECER N 2 421, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
· Presidente, nos termos do art.
eu,
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1996
Autoriza o Estado da Bahia a contratar operaÇão de crédito externo junto ao
Fundo Internacionàl de DesenvOlVimento
Agríccità · - FIDA, · no· valor ·de SDR
13.500.000,00,
equivalentes
a
R$19.528.560,00, em 31 de março de
· 1996, com o aval da União, cujos recursos serão destinados à implementação
do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Estado da Bahia autorizado, rios termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar, operação de crédito externo junto ao
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FI DA, no valor de SDR 13.500.000,00 (treze milhões
e quinhentos mil direitos especiais de saque), equivalentes a R$19.528.560,00 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta
reais), em 31 de março de 1996.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão destinados à implementação do Programa de
DesenvoMmento Comunitário da Região do Rio Gavião.
..Art. 2• É a União autorizada, nos termos da
Resolução n• 96, de 1989, a conceder aval à operação de crédito de que trata 6 artigo anterior.
Art. 3° A operação de crédito externo terá as
seguintes características:
a) valor pretendido: SDR 13.500.000,00 equivalentes a R$19.528.560,00, em 31 de março de
1996;
b) juros: a taxa de juros de referência deve ser
determinada anualmente pelo credor, devendo servir
de base na computação dos juros obre o empréstimo para o período, começando a 1• de janeiro e ter-
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minando a 31 de dezembro de cada ano. A taxa de
juros em 1996 é de 7,07%a.a (sete vírgula zero sete
por cento ao ano);
c) garantidor. República Federativa do Brasil;
d) destinação dos recursos: implementação do
Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião;
e) condições de pagamento:
- do principal: em trinta prestações semestrais
iguais, vencendo a primeira em 12 de setembro de
1999 e a última em 12 de março de 2014;
-dos juros: semestralmente, em 12 de março e
2
1 de setembro de cada ano.
. Art. 42 O prazo para ó exercício desta autorização é de quinhentos e quarenta dias, contado da vigência desta Resolução.
Art. 5 2 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado
o projeto e estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5:
PROJETo' DE RESOLUÇÃO N9 76, DE 1996
(Em regime de urgênciá, nos termos
do Requerimento n• 693, de 1996)
.Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 76, de 1996 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Ecor\ômicos
como conclusão de seu Parecer n• 407, de
1996), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bauru - SP a contratar operação de crédito junto ao Chase Manhattan S. A., no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais), destinada a execução de viadutos de
ligações, sistema viário e obras de infra-estrutura e saneamento.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, para discutir o projeto, ao nobre Senador
Ademir Andrade.
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O SR. AOEMIR ANDRADE (PSB • PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, quero apenas fazer um registro, porque futiildicado Relator, de improviso, dessa
matéria na Conjssão.
.
Quero dizer que dei o parecer favorável e vou
votar favoravelmente, mas faço questão de ressaltar
a· minha condenação à forma como é conduzida a
política econômica neste País.
Trata-se de um empréstimo de R$10 milhões à
Prefeitura de Bauru, feito pelo Chase Manhattan
Bank, um banco dQs Estados Unidos, e que tem um
ili?zo de ~~ia: de apenas oito meses e cobra
~ ..taXa de jlii:o mensal de 2,3%, que tem que ser
pàgà dil'etaqJer(t~ão. banco.
··
_
.
Para ·i.Jm·.pafs como·os Estados Unidos, que
-~ uma inllaç&~
4% ao ano, fazer um empréstimo à prefeitUJ:a 'de: um país vizinho à taxa de 2,3%
a:- ..,ês é um agsumo, é .um contra-senso, significa: a·
transferência ®~ da nossa Nação para uma
nação como O!> aiãdos l)nidos. • · · - ··
· Entretanto, o Prefeito de Bauru, o ex-parlamen. tar Tldei. de J.lina, .ponderou que qualquer empréstimo, em qualquer banco brasileiro, incluindo um banco oficial como o Banco do Brasil, sairia a uma taxa
três vezes maior do que a taxa cobri!d.a pelo Chase
. li4anhattan Elank. :
:_ _
·.·
Então, quero. deiXa:r' aqui o o registro do que
. repres nta um absurdo da nossa política econômica.
::Em uma inflação c;:omo a dos Estados Unidos, de
menos de 1% ao mês, o banco cobra 2,3% ao mês.
Em uma inflação corno a do Brasil, qtie já dura quase dois anos - ~-~s bater palmas para o Governo -, de 1,!j%'·e; (Mmdo muito, chega a 2%, o banco
· ·
:obra 8% de juros àà mês.
ii;so um prejuízo para a Nação. Se
·!llil~govemador, não faria tal tipo de
.
·
lizmente, a ponderação do
nosso prefeit
ntido de que tomar dinheiro emprestado intemafnente é mais caro do que extema!l.)'ente. o que signiljca uma transferência permanente
· tjé. riquezas,; como v!mlos acontecer neste País.
: No entant(t,. sou forçado a me dobrar às argumentações ®-~'b Prefeito de Bauru, companheiro Tidei de Uma. Quero registrar, porém, que essa
atitude é um verdadeiro absurdo. Empréstimos como
esse são prejudidais aos interesses nacionais.
Murro obrigado, Sr. Presidente.

cte

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, para
discutir a matéria e, em seguida, ao Senador José
Eduardo Jutra.
O ! R. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para
discutir. : '""" -evísão do orador.)- Sr. Presidente, ao
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discutir essa matéria, desejo, em primeiro lugar, dizer que não me manifestei hoje sobre a extinção da
urgência das Letras do Tesouro de São Paulo - matéria já vencida - por já ter firmado posição no âmbito
da Comissão de Assuntos Económicos. Mas, nesse
caso, quero anunciar que vou abster-me da votação.
Gostaria que o meu voto fosse assim registrado.
Não concordo com tudo o que disse o Senador
Ademir Andrade, mas creio que estamos diante de
um fato novo, ou seja, :estamos tendo recursos extemos, autorizados através de uma lei municipal, do
dia 18 de junho de 1996, e a ser contratado naquilo
que se chama período· eleitoral. Basta que se tome
consciência éie que os· municípios não podem receber nem convênio, nem recursos de convênio de 30
de junho em diante. A Lei Eleitoral só excepciona os
çasos de calamidade pública ·

9:

!\judei a [ElCiigir. !J.(l, 82 dâ r!'lerida lei, até
para permitir que se abra uma exceção. exa1amente por
causa de ·c8iamdade Pt:blica. Se. nesse caso, o município
nãojluder~~. wo ~Cal~ púbf=·
· · · Créio que 5e trata .de um empreendimento, de
uma obra e deve ser inadiável. Mas nós criamos cer~
ceamento ao período eleitoral. No entanto, não. vóu
impedir que a obra.se concretize.
Sou amigo pessoal do Prefeito. Tidei de Lima,
assumimos .juntos à Câmara dos ·Deputados em
1979. Mas não posso, _aqui, votar .favoravelmente
por essas circunstâncias - não · por essas razões,
mas por essas circunstâncias.
Eu gostaria que fosse registrada a: minha abstenção.
·
Muito obrigado,.Sr. Presidente, . .
. ..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Anais
registrarão a abstenção do Senador EsperidiãO
Amin.
Coricedo a palavra, para discutir, ao Senador
José Eduardo Dutra. Em seguida, ao Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de lamentar essa decisão do Senado com o
Plenário nessa situação. Não vou pedir verificação,
mas quero registrar o meu voto contrário. Não vou
abster-me.
Eu estava comparando as condições de dois
empréstimos que estamos votando. Em relação ao
da Bahia, os juros levam em consideração a taxa de
_referência de juros anual e cita que a taxa de 1996
foi de 7,07% ao ano. O prazo de carência é de 3
anos. Em relação ao de Bauru - não ~tenho nada
contra o prefeito, nem o conheço -, os juros são de
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2,30% ao mês, com prazo de carência de 8 meses.
Isso, às vésperas de uma eleição; ou seja, concretamente, o problema recairá sobre o próximo prefeito.
Quero que seja registrado o meu voto 'Cõntrário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR: PRESJDENTE (josé Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA.
·Para diSCutir: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; quero secundar as palavras do Presidente do
meu Partido; nobre Senador Esperidião Amin, e cfiZer
que, na realidade, é triste o episódio da tarde de hoje.
Embora a sessão tenha-se iniciado na parte da
manhã, estamos na parte da tarde, sem quorum,
votando esse empréstimo. '
·
, -.Nós, que conhecemos.TK:fei de Lima e fomos
seus colegas na Câmara, sabemos que S. Ex" não
votação
merecia concluir .o .seu mandato. com.,uma
.
como a que. estamos vendo hoje: 6 Senadores, em
plenário, e 3 na Mesa. São 9 Senadores votando a
a!Jiqri;z!!çã0: de uin' empréstimo, jÚrOs abSurdos, a
menos de 90 dias da eleição, e· com uma carência
de 8 meses para o pagamento; ou seja, S. Ex" não
pagarâ nenhuma· prestação. Só depois de 8 meses
de contraído o empréstimo é que o novo prefeito começará a pagá-lo em 1O prestações ...
Na realidade, 'isso é algo que me deixa constrangido e, por esse motivo, deixo consignado o meu
voto contrário.
Esse é um registro puramente simbólico, porque todos sabemos que não está havendo votação,
que a Casa se desinteressou da mesma e que os
Senadores saíram para aguardar a sessão do turno
'vespertino.··
·
·
~

~

a

Portanto, não estamos contnbuindo para a
construção da boa imagem do Poder que exercemos
.e exercitamos, que é o Poder Legislativo, no Senado
Federal, perante a sociedade, quando a imprensa levar a notícia do quorum desta votação.
Não discuto a situação da obra ou da sua necessidade, mas a proximidade das eleições. Quando
atropelamos a Lei Eleitoral atropelamos tudo.
Aliás, neste País, vota-se uma CPMF porque
conhecemos o ministro; vota-se um empréstimo porque conhecemos o prefeito. Não interessa se está
eticamente correto; não interessa se a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira criará
problemas para o bolso do contribuinte. Mas o Ministro é o Sr. Adib Jatene, que é um homem sério. E o
empréstimo? Este sairá às vésperas da eleição, o
prefeito não vai pagá-lo e deixará juros attos para o
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seu sucessor. Mas nós conhecemos o Prefeito, que
é o Sr. lidei de Lima, um homem sério!
No meu entendimento, não é assim que devemos exercitar o nosso mandato.
Por esse motivo, quero registrar o meu voto
contra, numa votação simbólica que vai acontecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o nobre Senador Pedro Simon, para discutir.
O SR. PEDRO SIMON .(PMDB " RS. P.<!ra dis·
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s.
e Srs. Senadores, creio que a votação dessa matéria deve chamar o Senado à responsabilidade, no
que tange aos empréstimos da União, deis Estados e
Municípios. Hoje, talvez seja essa uma das maiores
r,esponsabilidades do Senado Federal.
. No entanto, essas matérias são pseudamente
discutidas, pseudamente analisadas e.votadas dessa ou daquela forma
Participo da Comissão de AsSuntos Económicos, e nós, Senadores, tínhamos a responsabilidade
e a obrigação de adotar critérios em relação à mesma e segui-los.
V. Ex" e eu pertencemos a esta Casa no passado e era assim. No passado, havia critérios dos
quais absolutamente a Casa não fugia. À certa altura, o Banco Central perdEm um pouco a credibilidade
e resolvemos atterar os índices apresentados pelo
Banco CentraL E as votações são feitas dessa maneira. Penso que causa espécie ao cidadão, ainda
mais agora que ele está acompanhando pela televisão - graças ao trabalho de V. Ex" - os trabalhos
desta Casa Como o cidadão vai julgar o fato de a
Bahia receber empréstimo com 3 anos de prazo, a
um juro praticamente três vezes menor do que o do
outro que está recebendo agora? Certamente, ele perguntará o que estará acontecendo, o que estará havendo. Por que acontece de uma maneira para uns e de outra maneira para outros? Na verdade, na verdade, nem
nós temos condições de dar essa explicação.
Parece-me, Sr. Presidente, que está na hora
de o Senado tomar algumas medidas. Repare V.
Ex": o nobre Líder do PMDB, Jader Barbalho, teve
uma atítude positiva. No entanto, o que deveríamos
ter feito hoje, com relação à Lei das Telecomunicações, era emendá-la e devolvê-la à Câmara dos Deputados. Esse teria sido o caminho normal, pois se
há um artigo inconstitucional, que não pode ser
aprovado, por que o fizemos? Porque recebemos
um apelo. Repare, Sr. Presidente, não é um negócio
a ser realizado amanhã ou na semana que vem. O
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apelo surgiu porque haverá investimentos nessa
área da telefonia na Índia, na China, e queremos
chegar primeiro. E o fato de querermos chegar primeiro impediu que levássemos mais uma semana
para aperfeiçoar o projeto e enviá-lo à Câmara dos
Deputados. E'lião o que fizemos? Baseamo-nos
na palavra do Presidente. Isso fica bem. para o
Presidente, mas não fica bein para o Senado, que
pretende votar um projeto absolutamente inconstitucional.
Isso está acontecendo pela segunda vez - a
primeira foi em relação à Petrobrás. O nobre Líder
do meu Partido já disse - e o fez muito bem - que, na
verdade, estamos deixando de ser ·easa '·revisora
para sermos Casa homologatória; aquela que carimba e diz que está tudo bem. paqui a pouco precisaremos de uma espécie de carimbo· que vai dizer que
está tudo bem em relação a essa ou aquela matéria.
Ou seja, o Senado não está cumprindo a tarefa que
se lhe atribui. E mais ainda: seremos um cartório
que ainda não estará cumprindo sua finalidade, porque, como cartório, deveria carimbar e dizer que não
está certo. Trata-se de um cartório que está carimbando o que não está certo.
. •. • . .
Não somos Casa revisora, porque não estamos analisando, alterando, modificando, aperfeiçoando; estamos sendo cartório, mas não um bom
cartório. O bom cartório, o respeitável, olha se está
em dia e depois carimba; não estando, não pode
carimbar. Repito: o Senado está carimbando o que
não está certo.
Penso, Sr. Presidente, que em relação ao tempo, ao debate, à valorização da ma1éria, o Senado
merece um pouco mais de respeito por parte da Câmara dos Deputados. Refiro-me também ao Governo Federal. É ele quem nos coloca a faca no peito,
dizendo: 'votem, porque é urgente, absolutamente
necessário". Até acredito que seja, mas, no caso de
hoje, poderíamos ter feito a emenda e devoMdo a
proposta para a Câmara.
Estou tranqüilo no que tange à matéria, porque
não tenho nenhum problema em relação à palavra
do Presidente. Não estou nem discutindo a matéria
que foi votada; estou apenas questionando o Senado na sua imagem. A repetição desse tipo de atitude
faz com que passemos à opinião pública uma imagem que não merecemos.
Lembro-me de que já alteramos matéria importantíssima - foi uma das raras vezes em que o fizemos: a Lei Eleitoral. E a nossa mudança acarretava
o fato de parar tudo o que se referia às eleições municipais daquela época. Mesmo assim, o Senado vo-
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tou, alterou a matéria, que então voltou para a Câmara. Só que as pessoas que não confiavam no patriotismo da Câmara se enganaram. Votamos numa
quinta-feira, mandamos para a Câmara numa sextafeira. Nesse mesmo dia tinha quorum; a Câmara
votou e mandou para a sanção presidencial. Portanto, essa tese de não se confiar na Câmara não pode
existir. Acho que é melhor cumprirmos a nossa parte.
Abstenho-me de votar esse projeto, Sr. Presidente. E o faço porque não lhe conheço o conteúdo,
porque dele não tenho conhecimento. Diante das
dúvidas levantadas aqui, o míni.mo que posso fazer
é me abster•.
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho.
_
Lembro apenas a V. Ex" que faltam apenas 6
minutos para o término desta sessão, uma vez que
temos de iniciar a sessão ordinária do Senado às
· 14h30min: · · ·•·

' · :O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
'discutir. Sem revisão do orador.) - É o suficiente, Sr.
?.residente.
.·-... Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, apenas
registro que o PMDB votará favoravelmente, em primeiro lugar, porque o Banco Central do Brasil, órgão
responsável pelo exame da proposta, manHestou-se
favoravelmente. Há um expediente do Presidente do
Banco Central nesse sentido dirigido ao Senado.
O único reparo apresentado, Sr. Presidente, é
que a prefeitura não tinha o Plano Plurianual aprovado de acordo com lei federal. E o Prefeito de Bauru
juntou ao pedido essa justificativa. E mais: alerta
que o Estado de São Paulo não tem o Plano Plurianual aprovado.
Portanto, o reparo no parecer técnico do Banco
Central é apenas em relação a isso. O Banco Central examinou todas as condições de endividamento
da Prefeitura de Bauru e deu parecer favorável. Veio
para esta Casa. Quem chama a atenção do Senado
é o Senador Ademir Andrade. Sei que S. Ex" não
chamou a atenção do Senado no sentido de fazer
restrição à prefeitura; apenas aproveitou a oportunidade, como integrante da Oposição nesta Casa,
para chamar a atenção sobre a política de juros. Por
quê? Porque S. Ex" foi o Relator na Comissão de
Assuntos Económicos, que, por sua vez, votou por
unanimidade.
Basta a mim, como Líder do PMDB, a manifestação do órgão técnico do Governo, que tem a responsabilidade de examinar a questão; basta a mim
que a Comissão de Assuntos Económicos tenha vo-
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lado por unanimidade para eu dar o meu voto favorável
Não vejo, Sr. Presidente, diante de tantos fatos
recentes, como negar meu voto a um projeto da Prefeitura de Bauru, aprovado por unanimidade pela
Câmara Municipal, que o considerc>u relevante. Com
tranqüilidade, voto favoravelmente à concessão do
financiamento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo mais oradores, encerro a discussão.
Deixo de submeter a voto o projeto, uma vez
que são relevantes os motivos aqui levantados.
Além disso, é evidente a falta de número na. casa
neste momento, para o prosseguimento da sessão.
Incluiremos o projeto na pauta da próxima sessão, que se iniciará às 14h30rnin.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores Odacir Soares, Valmir campelo e Antonio canos Valadares . eilviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma dei disposto no art ·
203 do Regimento Interno; · ·
·
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, obter o reconhecimento público ou colher os aplausos pelos serviços
prestados à comunidade não constituem, quero crer,
os objetivos maiores daqueles que exercem verdadeira liderança política.
Quando, porém, uma e outra coisa ocorrem,
colocando o homem público no foco de eventuais e
espontâneas manifestações de reconhecimento pelo
seu desempenho e por seu estilo de aluar em favor
da região que representa, acredito que, em tais circunstâncias, não haja político que não se renda à
emoção de ver-se gratificado pelo aplauso daqueles
aos quais consagra os melhores esforços de sua faina política
Pois são emoções desse gênero que quero,
hoje, compartir neste Plenário, ao registrar o recebimento de duas mensagens a mim encaminhadas
peJa· Câmara Municipal de Cacoal.
Para os que não sabem, cacoal é uma das
mais prósperas e bem traçadas cidades plantadas
ao longo da BR 364, a 477 Km de Porto Velho.
Cacoal destaca-se, também, como o município
mais industrializado do interior rondoniense, e corno
pujante centro de produção agrícola, detentora que
é do título de capital estadual do café. Sua população, de cerca de 73 mil habitantes, liderada por políticos hábeis e dinâmicos, participa, orgulhosa, do
surto de progresso que sacode sua linda cidade.
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De lá, portanto, vieram-me as mensagens já
mencionadas, ambas subscritas pelo Presidente da
Câmara Municipal, vereador Josafá Pianha Marreiro.
A primeira comunicou-me, as congratulações requeridas
pelo vereador Alhos Arimathéia Arcanjo (PDT), por minha
atuação em prol dos interesses de Rondônia. Nela faz-se
menção às minhas idas constantes àquele município, percebidas como clara manifestação de meu interesse pelo
deserWoMmento do Estado.
· Já a segunda mensagem comunica-me, a requerimentO do Vereador Ademar Margoto, os votos
de congratulações por meu desempenho em defesa
dos interesses de Rondônia e do Brasil, seja no Parlamento Nacional, seja em outras instâncias internas
e externas.
Ao registrar, Sr. Presidente, essas gratifiCantes
comunicações, quero tomar públicos os meus agradecimentos à Câmara Municipal de cacoaJ, muito especialmente,. aos autores da honrosa iniciativa, os vereadores Alhos Arimathéia Arcanjo e Ademar Margoto.
Quero, por outro lado, repassar-lhes a interpretação que faço do papel do parlamentar, como sendo o do prestador pennanente de serviços à comunidade que este representa.
Entendo, também, que a liderança daí decorrente não procede de carisma algum extraordinário,
mas da capacidade de captar os anseios da comunidade e de, em nome desta, interpretá-los, debatê-los
e defendê-los em qualquer instância onde eles estejam em jogo.
··
E isso, Sr. Presidente, modéstia à parte, venho
fazendo, e continuarei fazendo, enquanto o povo de
Rondônia honrar-me com seu prestigioso mandato.

É o que penso, Sr. Presidente
O SR. VALMIR CAMPELO {PTB- DF) -Sr.
·Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a história recente
comprova que os países que apresentaram as melhores perforrnances econôrnicas, nos últimos 50 .
anos, foram exatamente aqueles que desenvolveram políticas específicas para promover a expansão
das pequenas e microempresas.
A evidência dos fatos ensina que o estímulo às
pequenas e microempresas, além do fator gerador
de mão-de-obra e de desenvolvimento, reduz a informalidade e acaba, por vias indiretas, gerando
mais dMsas fiscais para o Estado.
Em países como a Alemanha e o Japão é notável a participação das pequenas empresas na melhoria da distribuição de renda, na promoção crescente dos municípios, na redução da inflação, no au-

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mento das oportunidades de acesso ao mercado e
na introdução de uma ética nas relações econõmicas que tem como resultado a disseminação da
competitividade, da produtividade e, por fim, da tão
decantada justiça sociaL
.. Além disso, as pequenas e microempresas
constituem o instrumento mais eficaz de combate
aos oligopólios e aos cartéis.
·
As pequenas e microempresas representam
hoje, no Brasil, um universo de nada menos que 4
milhões de estabelecimentos industriais, comerciais
e de serviços. São responsáveis por 48% do total da
produção· nacional; 42% dos salários pagos; 68% da
oferta de mão de obra e cerca de 30% do Produto
Interno Bruto. ·
· Não obstante, o setor está longe de receber
tratamento à altura da importância que tem.
. . A mentalidade fiscalista do Estado brasileiro
tem sufocado o potencial criador desse importante
setor da economia nacional. ·
· · Ao tratar uniformemeríte os desiguais; equipa-·
rando grandes e pequenos, o Estado brasileiro comete uma impeldoável heresia para com as pequena~ ~ microempresas.
.
... ,.Tais critérios, além de injustos, inibe a expansão· do setor e dificulta a retomada do desenvolvimento da economia nacional.
Impor a uma empresa familiar, de fundo de
quintal, as mesmas regras e exfgências que vigoram
para as empresas de grande porte é condenar um
segmento vital da economia à marginalidade. Não é
justo e, sobretudo, não é inteligente.
Felizmente, uma proposta da maior relevância,
de autoria do nobre Senador José Samey, insigne
Presidente desta Casa e do Congresso Nacional,
acaba de ser aprovada, em caráter terminativo, na
Comissão de Assuntos Económicos.
Na verdade, foram aprovados ontem dois projetos de lei que se completam, ambos de autoria do
ilustre Presidente desta Casa: os projetos de n"s 31
e 32, de 1996.
O primeiro dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e empresas de pequeno porte. A intenção do legislador é corrigir todas aquelas distorções que relacionei no curso deste meu pronunciamento.
O segundo, constitui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, propriamente dito. Nele está previsto tudo aquilo que os pequenos empresários reivindicaram: tratamento jurfdico,
simplificado e favorecido.
Cumprida a tramitação nesta Casa, a matéria
vai agora à Câmara dos Deputados, onde se espera
que tenha tramitação rápida.
O que é preciso ter em mente é que os projetos aprovados na Comissão de Assuntos Econôrni-
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cos não são favores. Os milhões de brasileiros dependentes das atividades económicas das pequenas
e microempresas merecem ser tratados com respeito pelos poderes públicos, porque representam a
verdadeira base social da nossa economia.
Nesse sentido, valorizar a empresa de pequeno porte significa fortalecer a própria democracia,
porque estaremos incentivando o desenvolvimento e
criando condições para a necessária distribuição de
rendas neste País.
· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR.ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
- SE) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Banco do Nordeste do Brasiicomemora amanhã, 19 de
julho, seu quadragésimo-quarto aniversário. É Úma
data importante para toda a região nordestina, uma
vez que o BNB é, sem dúvida alguma, um dos organismos ofiCiais mais presentes na vida económica
de nossos Estados.
A economia mundial atravessa agora um período de profundas alterações que podem ser traduzidas por uma palavra mágica: globalização. As empresas estendem seus braços por todo o mundo na
busca incessante de maior eficiência e produtividade. Produtos melhores a um custo mais baixo é a
utopia de nossos dias. Dentro desse panorama, os
sistemas bancários também alteram rapidamente
suas práticas centenárias.
·
É possível até que as mais incisivas e bruscas
aHerações da economia nacional estejam ocorrendo
hoje no sistema bancário. A verdade é que, com o
avanço impressionante da automação dos serviços
financeiros e com o fim da inflação, os bancos do
nosso País tiveram que se adaptar rapidamente a
um novo ambiente.
Coerente com o momento que vivemos, o Banco do Nordeste adotou mudanças estratégicas a fim
de se manter competitivo dentro de um mercado
onde a disputa por espaço é cada vez mais agressiva. Com essas iniciativas arrojadas, temos absoluta
certeza de que o BNB vai continuar desempenhando
com eficácia e dinamismo seu papel de instrumento
propulsor do desenvolvimento do Nordeste, ao mesmo tempo em que manterá o seu lugar de destaque
dentro do panorama bancário nacional.
Entre as várias ações que vêm sendo desencadeadas pela alta direção do banco, merece citação o
esforço feito para destruir a falsa imagem que se formou dos bancos oficiais, como sendo excessivamente burocráticos e tecnicistas ao extremo. Na verdade, bancos oficiais devem se cercar de cuidados
especiais nas suas operações para evitar insinuações maldosas. O certo é que o Banco do Nordeste redesenhou toda a sua política de concessão de crédito. Em outras palavras, flexibilizou e agilizou todas
as áreas voltadas para o desenvolvimento.
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Outro ponto positivo a ser destacado na gestão
atual foi a definição clara do· público-alvo. Quem é o
cliente preferencial do BNB? O cliente prioritário é
justamente aquele agente econômico que pratica atividades voHadas para o mercado consumidor e que
vai gerar riqueza e empregos com os recursos que
lhe forem concedidos pelo banco.
Dentro dessa nova filosofia, cuja ênfase está
na modernidade dos procedimentos administrativos
e estratégicos, o Banco do Nordeste do Brasil criou
a figura do agente de desenvolvimento, que vem a
ser o responsável pelo trabalho de capacitação técnica, difusão de tecnologia e organização do mercado-alvo, em todas as praças dei Nordeste.
Sintonizado com o aluai estágio de desenvolvimento econômico, no qual os agentes financeiros deixam de ser meras entidades intermediadoras de recursos para se transformarem em prestadores de uma série infindável de serviços financeiros, o BNB passou a
ser um auxiliar das empresas no que se refere à gestão de investimentos produtivos. Para isso, o Banco do
Nordeste do Brasil criou a Gerência de Negócios Corporativos, que vai attiàr· no iriércado de capitais inter·
nacionais e também no mercado interno.
O Banco do Nordeste do Brasil, no transcurso
do seu quadragésimo quarto aniversário, vive um
surto de crescimento e de otimismo,.
Há um número que não poderia deixar de ser
mencionado aqui: este ano, o Banco do Nordeste vai
injetar na economia regional recursos da ordem de
dois bilhões e meio de dólares, oriundos do FNE
(Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) e de outras fontes.
Para termos uma noção mais exata da grandiosidade dessa cifra, basta lembrarmos que, ao longo
de seus primeiros quarenta e três anos de funcionamento, o BNB investiu quatro bilhões e meio de
reais, sendo que a partir de 1990 o FNE passou a
ser a fonte única dos recursos. Por outro fado, o volume de recursos a ser aplicado no corrente ano é
três vezes maior do que o investido ao longo do ano
passado.
Grande parte desse esforço se deve à atual
administração, comandada pelo cearense · Byron
Queiroz, cuja meta principal é transformar o BNB
apesar de suas especificidades como banco de desenvolvimento regional numa entidade capaz de
disputar de igual para igual com os demais agentes
financeiros.
É altamente louvável a perfeita afinação existente entre a administração do BNB e a bancada de
representantes nordestinos no Congresso Nacional,
porque ela reforça o papel de propulsor do desenvol-
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vimento regional que é, em ultima instància, a razão
de ser do Banco do Nordeste do Brasil.
Na era da informática, o BNB mantém um trabalho consistente de modernização, que permitiu,
por exemplo, a aquisição de mil e quatrocentos computadores no ano passado, enquanto no corrente
ano será incorporado mais um grande número de
equipamentos eletrônicos.
Não é por acaso que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso cujos esforços para a modernização do Pafs são reeonhecidos nacional e internacionalmente tem dito que o Banco do Nordeste do __
Brasil é uma experiência altamente exitosa no que
concerne a gerar empregos e renda a baiico custo.
Saudando o BNB pelo que ele tem feito pelo
Nordeste e pelo que ainda vai fazer, quero mandar
r.:ninha saudação aos seus dirigentes e funcionários.

incentivando-os na dura luta para modernizar aquele
banco e transformá-lo num organismo eficiente, modemo e competente.
Era o que tinha a dizer.
·Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência designa a sessão deliberativa ordinária, a realizar-se hoje, às
_14h30min., a seguinte
ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 62; DE 1996
(Em regime de urgência, nos !Emoos do-art
172, 11, d, combinado com o parágrafo
único do art 353 do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n" 62, de 1996 (n"
288196, na Câmara dos Deputados), que aprova pedido de renovação do prazo de permanência do coritingente militar brasileiro - Cobravem na Unavem-111.
(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 76, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 693, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução N• 76, de 1996 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu
Parecer n• 407, de 1996), que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bauru - SP a contratar operação de
crédito junto ao Chase Manhattan S.A., no valor de
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R$10.000.000,00(dez milhões de reais), destinada a
execução de viadutos de ligações, sistema viário e
obras de infra-estrutura e saneamento.
·

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei c;la
Câmara n" 16, de 1996 (n" 2.942/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a compensação financeira entre
os sistemas de previdência social, nos casos de contagem recíproca do tempo de oontnbuição para efeito. de
aposentadoria, e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n•s 243 .e 413, de 1996, da Comissão - de Assuntos Sociais: 1° pronunciamento:
favorável; 2° p·onunciamento (sobre a emenda apresentada perante a Mesa): favorável.

-4PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 23, DE 1996
Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 23,
de 1996, de .al!loria do Senador Esperidião Amin e
outros sénhóres Senadores, que altera o § 7° do art.
14 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de 1996, da Comissão - de Constituição, Justiça e Cidadania,
vencidos os Senadores Josapliat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Bernardo Cabral.

-5PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 22, DE 1996
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 22, de
1996 (n• 41191, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação ao § 4° do art. 18 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Co-

missão
- de Constiituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14h28min.)
Ata da 161 Sessão Deliberativa Ordinária,
em 18dejulho de 1996

2" Sessão Legislativa
Extraordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs.: Júlio Campos, Levy Dias,
Emandes Amorim, Valmir campelo, Jefferson Péres,
Carlos Wilson e Totó Cavalcante.
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ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE·
CERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães Antônio Carlos Valladares- Artur da Távola- Bello
Parga - Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho
Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emma Fernandes - l:pitácio
Cafeteira - Ema:ndes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Francelino Pereira - Freitas Neto Geraldo Melo - Gerson Carnata - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
- Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Josê Agripino - Josê Alves - Josê Bianco - José Eduardo Outra - Josê Fogaça
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José
Samey - José Serra - Júlio Campos - Lauro Campos levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Marina Silva ~ Mauro Miranda- Nabor JúniorNey Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina A&sumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto
Requião - Romero Jucá - Romeu Tu ma - Ronaldo. Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- TE!otônio Vilela Filho- Totó Cavalcante- Valmir Carnpelo Vilson KleinObing - Waldeck Omelas
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 7 4
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador
Eduardo Suplicy, procederá à .leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
N• 138/96, de 18 do corrente, comunicando a
rejeição do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n• 102, de 1993 (n• 2.801192, naquela
Casa), de iniciativa da CPI que investiga o extermfnio de crianças e adolescentes, que altera dispositivos dos Decretos-Leis n•s 1.001 e 1.002, de 21 de
outubro de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.
(Projeto enviado á sanção em 18-7-96)
Proposta de Emenda à Constituição recebida
da Câmara dos Deputados:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO Nli 33, DE 1996
(NR 33195, na Câmara dos Deputados)

(De iniciativa do Presidente da Repllblaica)
Modifica o sistema de previdência
social.,
estabelece
normas
de
transição e dá outras providências.

Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal., nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal.,
promulgam a seguinte emenda ao texto consêitucional.:
As

Art. · 1°

Os dispositivos da Constituição Federal.
abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7° ...•............•••.•..••...••.•.••.••.
salário-família
pago
em
razão
do
dependente do trabalhador de baixa renda, nos
termos da lei;
XII

"
"Art;37 .. -..-.........•...••••••• ··- ••• - •.•••....
7° É vedada a percepção simul.tãnea de
proventos de aposentadoria decorrente do art.
40 ou do art. 42 com remuneração de cargo,
emprego ou função pública,
ressalvados os
cargos mencionados no inciso XVI deste artigo,
os cargos eletivos e os cargos em comissão
livre
nomeação
e
declarados
em
lei
de
§

~

exoneração. "

Aos servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal. e dos Municipios,
"Art.

40.

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00279

incluídas suas autarquias e fundações, bem como
aos membros dos respectivos Poder Judiciário,
Ministério

Público

assegurado

regime

e

Tribunais

próprio

previdência,

ob~ervará

caráter contributivo, que
neste artigo.
§

de

Contas,

de

é
de

o disposto

1° É assegurada aposentadoria no regime de

previdência de que trata este artigo:
I
por inva!idez permanente,
em termos
integrais quando decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incllrável, especificadas em lei,
e proporcionais nos demais casos;
compulsoriamente,

II

idade,

em

termos

aos.

setenta

proporcionais

ao

anos

de

tempo

de

contribuição;
III

-

voluntariamente,

desde que cumprido um

tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício
no serviço público e:
a) aos trinta e cinco anos de contribuição, se
homem,

e

aos

trinta anos de contribuição,

se

mulher, em termos integrais;
b) aos trinta anos de contribuição, se homem, e
aos

vinte

e

.

cinco

anos

de

contribuição,

se

.

mulher, em termos proporcionais;
c) aos trinta anos de contribuição relativos ao
efetivo exercício das funções de magistério, se
professor,

e

aos

contribuição,
integrais;

se

d)

aos

sessenta

e

vinte

e

cinco

professora,
cinco

homem, e aos sessenta
termos proporcionais;

anos

anos,

anos

em
de

se

de

termos

idade,

se

mulher,

em

IV - o valor dos proventos de aposentadoria,
nas hipóteses previstas rios incisos I I ·e I I I ,

· - -

- - - - - - - - - - - - -
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terá por referência a remuneração do último
cargo ou função, se ocupados por, pelo menos,
cinco anos consecutivos, ou não atendida esta
condição,
a
média
das
últimas
sessenta
remunerações,
devidamente
atualizadas,
percebidas no serviço público.
§ 2° Os proventos de aposentadoria não poderão
exceder a remuneração do servidor quando em
atividade, observado ainda o disposto no art.
37, XI, e serão revistos, na·mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos ativos.
estendidos
inativos
os
Serão
aos
vantagens
concedidos
aos
benefícios
e
servidores
em
atividade,
inclusive
os
.decorrentes de transformação ou reclassificação
do
cargo
ou
função
em que
se deu
a
aposentadoria, com o objetivo de cumprir o
disposto no_parágrafo anterior.
vedada a percepção de mais de uma
aposentadoria à conta do regime de previdência
previsto
neste
artigo,
ressalvadas
as
decorrentes dos cargos mencionados no art. 37,
inciso
XVI,
bem
como . a
acumulação
de
aposentadoria deste regime com aposentadoria do
regime àe que trata o art. 201, salvo, neste
de
filiação
se
decorrente
último
caso,
obrigatória.
§
5°
É vedada a
adoção de requisitos e
efeito
para
da
diferenciados
critérios
concessão de aposentadoria ou pensão aos
abrangidos pelo regime de que trata este
ressalvados
os casos de trabalho
artigo,
exercido exclusivamente sob condições especiais
§

4°

É
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que prejudiquem a saúde ou a integridade
fisica, nos termos de lei complementar.
6° As
aposentadorias
e· pensões
serão
custeadas
recursos
provenientes
com
das
contribuições dos servidores e do respectivo
ente estatal, na forma da lei.
§
7°
O beneficio ~ da
pensão · por morte
corresponderá à .total.idade dos . vencimentos ou
proventos do servidor falecido, até o limite
estabelecido · em lei,,, ·.observado o disposto nos
§§ 2° e 3° deste artigo.
§
8°
o tempo· . de ..contribuição federal.,
estadual ou municipal será computado para
·efeito de aposentadoria··' e o "tempo de serviço
correspondente para efeito de di·sponibilidade.
§
9° É permitida apenas . a . "contagem pura e
§

simples de tempo de serviço para qual.quer
éfei to legal.
§ 10.
Apl.ica-se o limite fixado no art. 37,
XI, à soma total. dos proventos de inatividade,
inclusive quando decorrentes da acumul.ac;:ão de
cargos públ.icos ou empregos, bem como de
atividades
sujeitas
a
contribuição
previdenciária obrigatória."
"Art.42.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•• o

o

.......................... -·- .............................. .
go Lei complementar especifica disporá sobre
regime
previdenciário
próprio
para
os
servidores mil i tares, que deverá refletir as
suas peculiaridades profissionais.
§ 10
Aplica-$e aos servidores a que se refere
este artigo, e a seus pensionistas, o disposto
no art. 40, §§ 2°, 3°, 6° e 7° .
§

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''
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"Art .., ~ ................................................... .

Os Ministros do Tribunal. de Contas da
União terão.as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos,
vencimentos
e
vantagens
Ministros do Superior Tribuna~ de Justiça.

dos

..................................................... "
"Art·.114. ; . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;

~ ~

...

~--

.-

. .. .•
~

.;

~

~

................ •, ................ .

Compete ainda à Justiça do Traba~ho
executar, de oficio, as contribuições sociais,
;previstas
no
art.
195,
I,
"a", · e
seus
· ·c acréscimos : ~egais; decorrentes das sentenças
·que proferir."·
'.•,•.

. ~·Art. 129 •.• ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4°
)).plica-s~ ao Ministério Púb~ico, no que
couber, o disposto no art. 93, inciso II."

·§

"Art.195
I - do empregador, da empresa e da entidade a
e~a
equiparada na forma da ~ei, incidentes
sobre:
a) a fo~ha de sa~ários e demais rendimentos do
trabalho pagos
a
qualquer
ou
creditados,
titulo, à pessoa fisica que lhe preste serviço,
mesmo sem vinculo empregaticio;
b) a rec~ita ou o faturamento;
c) o lucro;
II

do

traba~hador

e

demais

segurados

da

previdência social;
9° As CO!ltribuic;:ões sociais previstas no
inciso I deste artigo poderão ter a~iquotas ou

§
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bases de ~lculo dl.ferenciadas, em razão da
natureza
da
atividada
econômica
ou
da
utilização intensiva de mão-da-obra •
:
§
lO
A. lei definirá os critérios da
transferência da recursos para o sistema único
de saúda a ações da a,ssistência· social da União
para os Estados, o Distrito Federal e os
. Municipios, e dos Estados para os -Municipios,
·.observada
a
respectiva
contrapartida
da
.: · recursos. " _

201.
A~ .. previdência
social
será
..... · organizada .. sob ·-~-· foJ:IDa ,,da,. _regime geral., de
caráter contributivo,.. observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial..
§ l 0 Lei complementar especificará os segurados
e definirá as prestações e os prazos da
··carência para os beneficies do regime geral da
previdência social, que atenderá a:
I
cobertura
dos
eventos de doença,
invalidez, morte, raclusao a idade avançada;
"Art.

,_,

II - proteção à maternidade, especialmente à
gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário;
IV - ajuda à manutenção dos dependentes do
segurado de baixa renda;
V - pensão por morte de segurado, homem ou
mulher,
ao
cônjuge
ou
companheiro
e
dependentes.
§
2° É vedada a adoção da requisitos e
critérios dl.ferenciados para a concessão da
aposentadoria e pensão aos beneficiários do
regime geral. de previdência social, ressal.vados
os casos de atividades exercidas sob condl.ções
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que

a

integridade

física,· conforme dispuser a l.ei
prevista no § 1 o deste artigo.

compl.ementar

§

prejudiquem

a

saúde
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3° É assegurado reajustamento dos benefícios

para preservar-l.hes,
val.or
l.ei.
§

ou

real.,

4°

em caráter permanente,

conforme

Nenhum

critérios

benefício

sal.ário-de-contribuição

ou

que
o

o

definidos

em

substitua

o

rendimento

do

trabal.ho do segurado terá val.or mensal. inferior
ao sal.ário mínimo.
§ 5o É · vedada a "percepção de mais de uma

à . conta do ·regime geral. de
previdência social.·. de que trata este artigo,
bem como a acumul.ação de aposentadoria dos
regimes . de que tratam os arts. 40 e 42 com
aposentadoria deste regime, sal.vo, neste úl.timo
caso, sé decorrente de fil.iação obrigatória.

·aposentadoria

7° É assegurada aposentadoria no regime geral.
de previdência social. ,
nos termos da l.ei
compl.ementar prevista no § 1 o deste artigo,
§

obedecidas,
condições:

especial.mente,

as

seguintes

I - aos sessenta e cinco anos-de idade, para o
homem,

e

aos

sessenta anos de idade,

para a

mul.her, reduzido em cinco anos o limite de
idade para os trabalhadores rurais de ambos os
sexos e para os que exerçam suas atividades em
regime de economia famil.iar, neste incluidos o
produtor rural., o garimpeiro e o pescador
artesanal., bem como os respectivos cônjuges;
II - após trinta e cinco anos de contribuição,
ao homem, e após trinta anos de contribuição, à
mul.her;
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III
homem,

após

e

00285

trinta anos
após
vinte

contribuição,

de

contribuição,

ao

e

cinco

de

mulher,

à

em

anos

termos

proporcionais;

a.o

IV
após trinta anos de contribuição,
professor,
e
após vinte e
cinco anos

de

contribuição,

ao

à

professora,

relativos

efetivo exercício das funções de magistério.
§
Para efeito de .. aposentadoria,
assegurada a
contribuição
atividade
critérios

é

contagem recíproca do tempo de
na ·administração pública e na

privada, rural e urbana, segundo
estabelecidos. na lei complementar

prevista no.§ 1° deste artigo.
§

9°

Qualquer

benefícios
contribuição

da

pessoa

poderá

previdência
na

forma

participar

dos

social,

mediante

dos

planos

.. previdenciários . "

"Art.
202.
Para
a
complementação
das
prestações do regime geral de previdência
social , será facultada a · adesão do segurado a ·
regime de previdência complementar, público ou
privado, conforme critérios fixados em lei
complementar.
Parágrafo único.
É
vedada a
concessão de
subvenção ou auxílio do Poder Público às
entidades de previdência privada."
A lei complementar prevista no artigo
201, § 1°, observará, dentre outras condições, as seguintes:
I - a elevação do prazo de carência e do número de
salários de contribuição a serem considerados no cálculo do
benefício será gradativa;
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II
serão .reconhecidos como tempo de contribuição
os seguintes períodos:
a) tempo de serviço com comprovação de vinculo
empregaticio, admitindo-se os meios de prova aceitos na
legislação vigente;
b) tempo de serviço militar obrigatório;
c) tempo em gozo de benefícios de auxilio-doença,
aposentadoria
por
invalidez,
auxílio-acidente,
salário-:-maternidade e: seguro-desemp:r:;ego, desde que, no cas.o dos
dois últimos, seja efetuado o recolhimento das respectivas
contribuições, nos termos da lei;
d)
tempo
de
exercício
de
atividade
rural,
obedecidos os requisitos que a lei referida ne~te · artigo
estabelecer;
III
será considerado como trabalhador rural em
regime de economia familiar, para efeito do disposto no art.
201, § 7°, I, o produtor rural que possua até dois empregados,
ainda que em caráter permanente.
Art. 3° Até que produzam efeitos as leis que irão
dispÓr sobre as contribuições de que trata o artigo 195, são
exigíveis as contribuições estabelecidas em lei, destinadas-ao
custeio
da
seguridade
social
e
dos
diversos
regimes
previdenciários.
Art. 4° Fica assegurado o direito à aposentadoria e
pensão, nas condições previstas na legisiação vigente à data
da promulgação desta Emenda, aos que estejam em gozo do
beneficio ou que nessa data tenham cumprido os requisitos para
obtê-lo.
Art.
5° As entidades de previdência privada,
patrocinadas
pela
União, ·Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas __ e
sociedades de economia mista deverão rever, no prazo de dois
anos a contar da data da promulgação desta Emenda, seus planos
de benefícios e servíços, de modo a ajustá-los atuarialmente a
seus ativos.
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Art. 6°
A vedação prevista no art. 37, § 7°, não
se aplica aos servidores inativos, civis e militares, que até a
promulgação desta Emenda,
tenham reingressado no serviço
público per concurso público de provas ou,de provas e títulos.
Art. 7° A gestão quadripartite da seguridade social
contará com a participação dos trabalhadores, dos empregadores,
dos aposentados e do Governo, em órgãos colegiados, na forma da
lei.
Art. a• o limite máximo do salário-de-benefício do
regime de previdência social de . que trata o art. 201, fica
fixado em valor correspondente a·dez salários mínimos em vigor
na data da promulgação desta Emenda, devendo, a partir daí, ser
reajusO:ado de forma a preservar; em caráter permanente, o seu
valor real, conforme critérios definidos em lei.
O tempo de serviço público considerado
Art. 9°
pela legislação- vigente, para efeito de aposentadoria, será
computado como tempo de contribuição, até que a lei discipline
a matéria, observado o dispcsto no art. 40, § 9°.
Art. 10. Até a publicação da lei complementar a que
se refere o art. 42, § 9°, ficam assegurados aos servidores
militares os benefícios previdenciários estabelecidos em lei.
Art. 11. Durante dois anos contados da data da
promulgação desta Emenda e até que a matéria se)a disciplinada
pela lei complementar prevista no art. 201, é assegurada
aposentadoria, no regime geral de previdência social, nos
termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos
trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos
monetariamente, mês a mês.
Art. 12. Revoga-se
Constituição Federal.

o

inciso VI

do

art.

93,

da
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PROPOSTA ORIGINAL

Modifica o Sistema de Previdência Social,
estabelece normas de Transição e dá outras
providências

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos tennos do § 3" do art 60 da Constituição promulgam a seguinte Emenda
· · · ·
·
Constitucional:

Art.1°.
São aHerados o inciso XII do art. 7'>. e o inciso XII do art. 24, e é
acrescentada a alinea •r no inciso 11 do§ 1°. do ait. 61 da Constituição, passando
os referidos dispositivos a vigorar com a seguinte redaçâo:
.

.

•Art.7'>•••••••••••••••••••••.••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••.•.••••.•.••••

XII - salário-famDia pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

..........u

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"Art.24.••...•.•..•.••.••..•..•.•.•..••..••••••••••..•••..•••••••••••••..•.....•.•...•••••...•..

XII - proteção e defesa da saúde;

•

••n••••••••••••••••'"••n•••••••••••••••••••••••n•••••••••-•••n•••••••n•••••••••••••••••••••n••••••

•Art.61 •......•......---···················-..-·-··-·····-···············-·····
.................................................................
_............................. ............... ___________
~

.._

~

§ 10...............................................................................................

11..•••••••• ~ ............................................... ········--·-··-·· ·-··-··---...

-

.
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f) custeio da seguridade social.

"

•••••••••••••••••••n•••••••n•••n•••••••n••u•••--•••••••••n••••••~••n•••u••••••••••••••••••••-••

Art. 2".
Ao art. 37 são acrescentados os §§ 7". e 8".; é alterado o art. 40; é
modificada a redação dos §§ go, e 10 do art. 42; é alterado o § 3°. do art. 73; é
suprimido o inciso.VI do art. 93 e alterado o § 4°. do art. 129 da Constituição, com
as renumerações necessárias, ficando os dispositivos abaixo com a seguinte
redação:
"Art.37.........................................................................................

. § 7". É vedada a percepção simultâ.nea de rendimentos de
aposentadoria com a remuneração de cargo. emprego ou tunçáo
pública, ressalvados os cargos mencionados no inciso XVI deste
artigo.

. § 8°. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos· Municípios instituir ou· manter· regime· de ·previdência pelo
exercício de mandato eletivo, bem como contribuir direta ou
indiretamente, à qualquer título, para o seu custeio.•

"Art. 40. Ao servidor da União, dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municípios," incluídas suas autarquias e funaações. é
assegurado regime próprio de previdência, na forma de lei
complementar prevista no art. 201, que. observará os requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdênCia soCial. e
definirâ regras de cálculo do valor do benefício.

§ 1°. O custeio dos benefícios do regime previdenciário
referido neste artigo serâ feito mediante contribuições dos
servidores públicos ativos e inativos, bem como dos pensionistas e
do respectivo ente estatal, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 2". A lei estabelecerâ regra de reajustamento dos
benefícios para preservar o seu valor real.
§ 3°. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime de previdência previsto neste artigo, bem como
sua acumulação com a aposentadoria de que trata o art. 201,
ressalvados os cargos mencionados no art. 37, inciso XVI.

§ 4°. A lei complementar referida no caput poderâ, ainda,
estabelecer requisitos relativos· a tempo mínimo de exercício no
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· serviço público e no cargo ocupado pelo servidor, para fins de
aposentadoria.
§ 5°. O disposto neste artigo aplica-se aos membros do Poder
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União.•

•Art.42.........................................................................................

§ SO. Aos integrantes das Forças Armadas e seus pensionistas
é assegurado regime previdenciário. próprio, custeado mediante
contribuições dos ativos · e inativos, dos pensionistas e da União,
obedecidos critérios · que pres~rvem o equilíbrio ·financeiro e
atuarial, na forma de lei complementar prevista no art. 201, que
deverá refletir as peculiaridades da atividade militar, indusive nas
situações de guerra e definirá, ainda, limites de idade e regras de
: cálculo do valor do benefício.
;· .:
I

§ 10. Aos integrantes das polícias mifatares e dos corpos de
bombeiros militares aplica-se, quanto à previdência, o disposto no
art. 40, devendo a lei complementar prevista no art. 201 refletir,
também, as peculiaridades da profissão policial militar e de
bombeiro militar.

•

•Art.73........................................................................•..............•.
...................................................u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 3°. Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as
mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e
vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

•

"Art.129......................................................................................

§ 4°. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o
disposto no art. 93, 11."
Art. 3°.
Ao art. 114 é acrescentado um parágrafo, ficando o dispositivo com a
seguinte redação:
"Art.114•......................................................................................
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§ 3". Nenhum pagamento decorrente de acordo ou de
execução de sentença será efetuado sem o prévio recolhimento
das contribuições sociais incidentes.•
O § 1° do art 145 e o art 149 passam a vigorar com a seguinte

"Art. 145. ···························-···-·················································
............................................................................
.,......._....................................

§ 1°. Sempre que possível, os impostQs terão caráter pessoal e
· serão graduados segundo a capacidade econõmica do
contribuinte, sendo facultado à · fiscaliZação tributária e
previdenciária, nós tennos da lei, a requisição e acess., a
infonnações sobre o patrimõnio, os rendimentos e as operações
financeiras e bancárias dos contribuintes, ficando responsável civil,
criminal e administrativamente pela garantia de sigilo dos dados
que obtiver e atendido o disposto no art 5°, XII.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

•

•Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contr).buições sociais . e de intervenção no domínio econõmico,
observado o disposto no art 150, I e III, e sem prejuízo.do previsto
no art. 195, § SO., relativamente às contribuições a que alude o
dispositivo.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de
assistência à saúde."

Art. SO.
É suprimido o inciso 11 do § 2°. do art 153; são modificados os arts. 195
e 196, passando os dispositivos abaixo a vigorar com a seguinte redação:
•Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de fonna direta e indireta, nos tennos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e, dentre outras, das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
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b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;
11 - do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social;

§ 1°. As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo
poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão
da natureza da atividade econômíca.
§ 2". (igual ao atual § 3°.).
§ 3°. Lei complementar
poderá instituir outras fontes
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade
social.
§ 4°. (igual ao atual § 5".).

§ 5". As contribuições sociais destinadas à seguridade social
serão exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação
da lei que as houver instituído ou- modificado, não se lhes
aplicando o disposto no art 150, III, "b".
§ So. A lei federal definirá os critérios de transferéncia de
recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência
social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva
contrapartida de recursos. •
"Art. 196. A saúde é direitO de todos e dever do Estado,
garantido, nos tennos da lei, mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação."
Art. 6°.
São modificados os arts. 201 e 202 e o inciso V do art. 203, passando
os dispositivos a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a fonna de
regime geral, de caráter contributivo, observados critérios .que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 1°. Lei complementar especificará os segurados e definirá as
prestações, prazos de carência e valor máximo para os benefícios do
regime geral de previdência social, que atenderá a:
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I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada;

11 - proteção à maternidade, especialmente ã gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário.

§ 2". A lei de que trata este artigo permitirá a aposentadoria, com
idade inferior ao limite mínimo estabelecido, ao segurado que,
comprovadamente, houver satisfeito o número de contribuições nela
f001do para este fim.

§ 3°. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria e pensão aos beneficiários do
regime geral de. previdência social, ressalvados os casos de trabalho
exercido sob condições especiais· que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, nos tennos da lei complementar de que trata o § 1°.
deste artigo.
§ 4°. É assegurado o reajustamento. dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, confonne critérios
definidos em lei.

§,.5°. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao do
salário mínimo.
§ 6°. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta do regime geral de previdência social, bem como a acumulação
de aposentadoria do regime geral com proventos de aposentadoria ou
remuneração de cargo, emprego ou função pública, nos termos do §
7". do art. 37."
"Art. 202. Para a complementação das prestações do regime
geral de previdência social, será facultada a adesão do segurado a
regime de previdência complementar, organizado confonne critérios
fixados em lei complementar.

§ 1°. A participação, a qualquer título, da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de suas autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista no custeio dos
respectivos planos de previdência complementar não poderá exceder
a participação dos segurados.

§ 2". É vedado subvenção ou aUXIlio do Poder Público às
entidades de previdência privada com fins lucrativos."
"Art.203•.........•..••..·-······-····························································
..................................
-...........................................................................
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V - a garantia de auxílio mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso, desde que comprovem não possuir meios
de prover à própria subsistência ou tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.•

Art. "fO.
A lei complementar prevista no art. 201, § 1°., disporá ainda sobre as
regras de transição para o .regime geral de previdência social, aplicáveis aos
segurados de que trata a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, inclusive quando
amparados. por legislação especifica, obedecidas, em especial, as seguintes
·
diretrizes: •

···,,r.

I - o tempo de contribuição adicional a ser exigido pelo novo
regime, para fins de aposentadoria prevista no § 20. do art. 201, será
reduzido segundo a proporção direta existente entre o tempo de
serviço ou contribuição jã cumprido e o requerido palas normas
vigentes até a promulgação da lei complementar referida neste
· artigo, para fins de aposentadoria com valor equivalente ao total do
salário-de-benefício ou com proventos integrais, conforme o caso;
11 - a elevação do prazo de carência e do número de salários
de contribuição a serem considerados no cálculo do benefício será
gradativa.

Parágrafo único. A lei complementar mencionada no caput disporá também
sobre as regras de transição para os novos regimes de previdência a que se referem
os arts. 40 e 42, obedecidas, especialmente, as diretrizes previstas neste artigo.

Art. 8".
Até que produzam efeitos as leis que irãp dispor sobre as contribuições
de que trata o arl 195, com a redação dada por esta Emenda, são mantidas as
formas de custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários, sendo
exigíveis as cóntribuições estabelecidas em lei, em especial, pelos seguintes diplomas
legais, preservados os efeitos produzidos sob sua vigência:
1- Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970;
11- Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970;
III- Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
IV- Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;
V- Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991;
VI- Lei n° 8.540, de 22 de dezembro de 1992;
VIl - Lei n° 8.641, de 31 de março de 1993;
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VIII- Lei no 8.647, de 13 de abril de 1993;
IX- Lei n° 8.861, de 25 de março de 1994;
X- Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1.994;
XI- Medida Provisória no 904, de 16 de fevereiro de 1995.

Art. 9°.

Até que a sua matéria seja disciplinada pela lei complementar prevista
no art 201 da Constituição, com as alterações feitas por esta Emenda, vigorarão as
seguintes disposições:
I - o servidor público civil, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas da União serão apos~ntados:
• •r;.

-·:.

·~-

: , ~"' '

·' ... - . . a)- ·por· invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando
decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, espécificadas em lei, e proporcionais nos demais
casos;
b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
·
c) voluntariamente:
1. aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se
mulher, com proventos integrais;
·

2. aos sessenta e cinco anos de ·idade, se homem, e aos
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;
11 - aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de

Contas da União aplica-se o disposto nas alíneas b e c do inciso anterior após, pelo
menos, cinco anos de exercício efetivo no cargo;
III - o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado
integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade;
IV - o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou· proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no art 37, XI, da Constituição;
V - ficam assegurados os benefícios previdenciários dos integrantes das Forças
Armadas estabelecidos em lei, em especial, pelos seguintes diplomas legais:
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a) Lei n" 3.765, de 4 de maio de 1960; ·

..

b) Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980;
c) Lei n° 8.237, de 30 de setembro de 1991;
,"·

. ,. . . .

.

'

. .

VI - os benefícios previdenciários dos integrantes das policias militares dos
Estados, Territórios e do Distrito ·Federal e de seus corpos .de bombeiros militares
fica!JI assegurados, como estabelecidos, na legislação que lhes é própria;

.. , . vn ~

.

.

as aposentadorias e .. pensões, no âmbito da administração· direta,
autárquica e fundacional, dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios serão reajustadas para preservar-lhes· o .valor t:eal, çonfonne critérios
definidos em lei, sendo vedada a extensão aos inativos ·e pensioni$1s de_ quaisqu.er
benefícios ou vantagens posterionnente concedidos aos servidores em atividade,
indusive quando decorrentes da transfonnação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou de que resultou a pensão, não se.podendo invocar
direito adquirido, neste caso;
·:. ~-J(III ~-é' .àSl!egU!'Sda apoSentadoria, 1:10 regime geral de previdência social, nos
teiTÍ!os da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e sais últimos
salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês; obedecidas as
seguintes condições:
··
.
a) aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos
sessenta,· para a mulher, reduzido em três anos o limite de idade
para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste
incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;
b) após trinta e cinco anos de trabalho ao homem, e, após
trinta, à mulher;

IX- para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição na administração púbfica e na atividade privada, rural e urbana;
X - é pennitida apenas a contagem pura e simples de tempo de serviço para
qualquer efeito legal;
XI - o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o
pescador artesanal que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados pennanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a
aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão
jus.aos benefícios, nos tennos da lei.
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Art. 1 O.
·Ficam extintas a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, bem
como a aposentadoria especial de professor.

Art. 11.
Os benefícios mantidos pela previdência social, a qualquer título, ainda
que à conta do Tesouro Nacional, obedecerão à mesma regra de reajustamento de
que trata o art._201, § 4°.;· com a i'édação dada por esta Emenda, não se admitindo,
neste caso, invocação de direito adquirido.
·
·
·
·

·.·

·.; ..· ... ,,,-._,J

.:-:o'::: . ..:~~:--~·

,__.:.:·.•• -;-

~1~ ' ·'"'Fica assegurado ci direito à aposentadoria e pensão nas condições
previstas nà legislação_ vigente à data_ da p~mulgaçãódesta_EmendS, somente para
aqueles que ~stejam' ein 'gozQ' do .benefíCio ou que nessa. data, ~ham cumprido os
requisitos parcl obt&:ló; aplicandO:.s&.ihes, ainda, o disposto no inciSo VIl do art. so.

d~-~-~~~a~·~~ :::~_...;j~~~:~,_;,· -~-~----~; ~~- .;:..'.:1-~-:-~.; ··:-:· :~~~.. -~-~--;~~ ;;~>::;.~·;;::;·-":.::
'.•.
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_#

.-

• • • •

,.

-~-:

••

·:;.

!3 ..: . . . . . .

:·::,_~--

·-

.·:· _ .. L. . . . -:~

.-.·.,

~-._;::.: _.;;, ·~-

'::

Art. 13.
A extinção dos regimes de previdência relativos ao exercicio de
mandato eletiyo l)ão prejudica. os direitos à aposentadoria e pensão, nas condições ·
. previstas na legisla~o vigente à data_ da promulgação desta Emenda, daqueles que
estejam em gozo do benefício ou que nessa data tenham implementado os requisitos
para obtê-lo.
'
· · ··
·
Parágrafo único. Lei complementar disciplinará a responsabilidade da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e dos respectivos institutos referente
à manutenção dos benefícios mencionados neste artigo, devendo, igualmente, dispor
sobre a situação dos que, tendo contribuído, não fizerem jUs a qualquer benefício.

Art.14.
Os valores das aposentadorias e pensões jã concedidas e das que
venham a ser concedidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municipios antes da
promulgação da lei complementar prevista no art. 201, com a redação dada por esta
Emenda, submetem-se ao estabelecido no art. 37, XI, da Constituição, vedada a
invocação de direito adquirido.

Art. 15.

As entidades de previdência privada, patrocinadas pela União, Estados,
DiStrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista deverão rever, no prazo de 120 {cento e vinte) dias a
contar da promulgação desta Emenda, seus planos de benefícios e serviços, de modo
a ajustã-los financeiramente a seus ativos integralizados até a data da entrada em
vigor desta Emenda, não se admitindo, nestes casos, invocação de direito adquirido
ou de ato jurídico perfeito.
·
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Art. 16.
O disposto no art. 37, § 7"., em relação aos cargos em comissão
·declarados em lei de livre nomeação e exoneração, somente entrará em vigor dois
anos após a promulgação desta Emenda.
Art.17.

Esta Emenda entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília,

Mensagemn° 306
... · I

rk... JCJCJS"
.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 60, inciso li, da Constituição Federal, submeto à elevada

deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores

Ministros de Estado da Previdência e Assistência Social, da Justiça, da Fazenda, do Planejamento e
Orçamento e da Administração Federal e Reforma do Estado, proposta de emenda constitucional
que "Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá oottas
providênciastt.

B-·"'·
>Go>UUI,

17

de

março

del995.
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E.M. n'l• 12 /MPAS (conjunta).

· Em 10 de maÍ"ÇO de I99s.

Excelentissinio senlior Pr~deme da República,

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência a anexa proposta de emenda constitucional, que altera o sistema de previdência
social, .estabelece normas de transição_ e dá outras providências.

2. .
. .
ConceiNalmente, a previdência social· caracteriza;.;se por ser .umiJ.
política destinada a garantir, mediante contribuição, uma renda substitutiva: daquela oriunda do
trabalho, quà.D.do verificada a incapacidade laborativa, total ou parcial,· em caráter definitivo ou
temporário, do segurado.
··
3.
.
Atuà.Imente, o plano de previdência cobre os riscos de doença,
invalidez e rilorte, mesmo q~ resultantes de acidente do trabalho, desemprego involuntário,
velhice e ·reclusão, assegura pensão por inorte para o cônjuge sobrevivente e para os
dependentes, proteção à maternidade e ajuda na inanutenção dos dependentes dos segurados de
baixa renda, em consonância com a experiência internacional. Por determinação constitucional
e de ac()rdo com a tradição brasileira, existe ainda um beneficio sui generis de aposentadoria
por tempo de serviço, devido após trinta anos de trabalho para os homens, e após vinte e cinco,
para as mulheres, ou ainda em tempo inferior, para o trabalho exercido sob condições especiais,
com risi:o para a saúde ou a integridade física.
4.
Vale assinalar que a atual confortnação da previdência social é
fruto de uma evolução histórica caracterizada por dois aspectos básicos. De um lado,
continuam existindo diversos regimes especiais com regras de concessão e reajuste de
benefícios diferenciadas das regras do Regime Geral de Previdência Social- RGPS e de outro,
vem ocorrendo uma incorporação paulatina de ações assistenciais, o que resulta em diluição
gradativa do vínculo contributivo do segurado, principio essencial de qualquer sistema de
seguro social.
5.
O desafio posto, hoje, à sociedade brasileira é decorrente dos
dois aspectos supracitados. Trata-se, em primeiro lugar, de avançar no sentido da
uniformização dos regimes especiais de previdência, aplicando-se-lhes os mesmos requisitos e
critérios fixados para a esmagadora maioria dos cidadãos brasileiros. Em segundo lugar, é
necessário resgatar o caráter contributivo da política previdenciária, transferindo para a área de
. assistência social, os benefícios que lhe são próprios.
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6.
Ambas linhas de ação atendem a necessidade de reformar a
previdência social brasileira, no sentido de tomá-la socialmente. mais justa e garantir sua
viabilidade financeira em diversos horizontes temporais, respondendo ao clamor popular por
um sistema mais efetivo na consecução dos seus objetivos.

É preciso ter claro, no entanto, que os problemas da previdência
social decorrem da conjunção de fatores de naturezas diversas. Existem fatores conjunturais

7.

decorr_entes da instabilidade macroeconômica, cujos efeitos adversos nos níveis de emprego e
renda e sobre o grau de formalização das relações de trabalho comprometem o fluxo regular de
contribuições ao sistema Esta situação começa a ser revertida, agora, com os. resultados
obtidos pelo plano Real, no que concerne à estabili?'llção monetària à retomada. de um
processo· sustentado de crescimento mas eles só começarão a afetar favoraV-eliÍ!ente o
comportamento dos indicadores de mercado de trabalho, no médio e longo prazos. Reconhecese ainda· a existência de problemas gerenciais graves que se manifestam nos índices de evasão e
sonegação, na concessão e manutenção de benefícios fraudulentos e nos altos custos
administrativos de previdência social. Muito se avançou no sentido .da modemi?'llção e. da
profissiona!i?'llção da gestão previdenciária mas, permanecem ainda desafios de grande
magnitude nessa àrea que serão decisivamente enfrentados pelo atual governo. Ressalte-se
mesmo que os problemas de ordem conjuntural e gerencial sejam totalmente resolvidos,
continuarão a existir problemas estruturais que, se não forem enfrentados de imediato, irão
resultar na falência do sistema. Estes problemas se manifestam, sobretudo, na redução
progressiva da relação entre·· contribuintes e beneficiários, devido às mudanças em curso no
perlil demográfico da população
nas relações de trabalho e na presença de distorções
distributivas no sistema.

e

e

Nãoobstante as dificuldades assinaladas, a Previdência Social
8.
tem pago pontualmente a 15,2 milhões de beneficiários montantes mensais da ordem de RS 2
bühões, estando prevista para o ano de 1995 uma despesa com benefícios equivalente a RS 29,5
bühões, cerca de 6% do Pm. E é para permanecer honrando seus compronússos, que a
Previdência Social implementará estratégias objetivando a obtenção de resultados a curto,
médio e longo prazos que propiciem:
a) o aperfeiçoamento da gestão previdenciária, através da informatização, da
modernização dos instrumentos e processos de trabalho e da capacitação de recursos
humanos, combatendo as fraudes e a sonegação, reduzindo desperdícios e aumentando,
de modo geral, a eficiência e a eficácia do sistema;

b) o aperfeiçoamento da legislação previdenciária, tomando-a mais clara, mais objetiva
e, conseqüentemente, menos vulnerável às contestações judiciais;

c) o desenho de um novo modelo previdenciário, financeira e atuarialmente viável e
justo do ponto de vista social.
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9.
A proposta de emenda constitucional ora submetida a Vossa
Excelência enquadra-se nesta terceira linha de atuação e objetiva, sobretudo, devolver ao
sistema de previdência social os princípios da boa técnica e boa doutrina previdenciária,
remetendo para a legislação complementar o estabelecimento de regras que dependam de
análise de viabilidade atuarial, suprimindo diferenças de gênero, categoria profissional e entre
segurados urbanos e rurais, estimulando a contribuição, e estabelecendo regras de transição que
garantam tanto a sobrevivência do sistema durante o período de mudanças, como os direitos
adquiridos dos segurados.
1O.
Cumpre detalhar as razões de diversas naturezas que justificam a
presente refollili Entretanto, preliminarmente, cumpre tranqüilizar a população btasileira que a
reforma respeitará integralmente os direitos· adquiridos daqueles que estejam em gozo dos
beneficias
previdenciários
e daqueles
que tenham cumprido os requisitos legais para obtê-los.
..
.
..
.
~

li~· ·
.
· · · Os amais áposentados e pensionistas, portanto, não serão
afetados iieiài alterações propostas. Ao cóntrârio,-com a melhoria das condições finanCeiras do
sisteina previdenciário, em fuD.ção do aumento da arrecadação e da adoção de regras mais
justas pm·a. càÓC:ésSãó de beneficias,· deverão obter vantagens adicionais.
·~·- ·,...·.-~-~.:.:.!

.;_~··\.-•- _:_';.c'-'-"';--

,.' :.• :..

~. -.

-"

o •

,

12: .
Do meSm.o modo, os trabalhadores que tenham cumprido todos
os requisitos legais para a obtenção de sua aposentadoria ou de qualquer outro beneficio, terão
também os seus direitos respeitados, podendo valer-se da legislação vigente.

13.
Além disso, serão reconhecidas as expectativas de direito dos
atuais $egurados da Previdência Social segundo regias baseadas no critério de
proporcionalidade, considerando-se a parcela do período aquisitivo já cumprida.

14.
Para um bom diagnóstico das dificuldades do sistema, não se
pode ignorar que, nos dois últimos· anos, o saldo operacional da Previdência Social, ou seja, a
diferença entre o valor arrecadado com as contribuições sobre a folha de pagamentos e as
despesàS com beneficias, pessoal e custeio tem sido negativo. A persistência deste deficit levou
progressivamente á redução e à interrupçãO do repasse de parcela destes recursos pari a Saúde.
Proj~-se, para 1.995, inclusive um deficit da ordem de R$ 3,2 bilhões, conforme os dados do
GRAFICO 1, cuja tendência é de crescimemo nos anos vindouros.. segundo recentes estudos
atuariais.
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GRÁFICO 1: SALDO, RECEITAS E DESPESAS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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15.
Aliás, o crescimento.. das despesas gerais da previdência . é
fortemente determinado pelo incremento acelerado das despesas com beneficias. Entre 1960 e
1.990, a população brasileira cresceu 109"/o, enquanto o número de beneficiários da Previdência
Social, no mesmo periodo, se multiplicou mais de doze vezes, aumentando em 11400/o, como
pode ser observado no GRÁFICO 2. O número de beneficiários representa atualmente cerca de
9,4% da população brasileira sendo que somente o número de benefícios rurais cresceu SOo/o,
entre os anos de 1.991 e I.993(GRÁFICO 3).

GRÁFICO 2: BENEFICIÁRIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL E POPULAÇÃO
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GRÁFICO 3: QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS
EM MANUTENÇÃO POR CUENTELA
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16.
.
Como resultado, a relação beneficiárioslcontribuintes que, na
década de 50, era de 1 para 8 é hoje de cerca de 1 para 2. Caso não haja uma reversão desta
tendência nos próximos 25 anos, a relação será de 1 para L

17.
Os dados obtidos através dos Censos Demográficos de 1. 980 e
1.991 apontam para uma mudança significativa no perfil demográfico da população brasileira,
com sensíveis impactos nas politicas de educação, saúde e previdência sociaL

18.
A taxa de fecundidade no Brasil já é de 2,6 filhos por mulher em
idade reprodutiva, bastante próxima inclusive da taxa universal de reposição, que é de 2,2 filhos
por mulher. Este é o fator fundamental que explica o envelhecimento progressivo da população
brasileira. Frise-se que a taxa de crescimento da população é da ordem de 1,9% ao ano e que,
mantidas as tendências atuais, daqui a 30 anos, a população brasileira não mais crescerá.

19.
Estima-se que o percentual de idosos, ou seja, pessoas com mais
de 6_5 anos, que era de 3,1%, em 1.970, chegue a 7,7%, em 2.020 conforme se depreende do
GRAFICO 4. Em relação à População Economicamente Ativa (PEA), o percentual de idosos,
na décarla de 90, é de 8%, e deve chegar a 11%, em 2.020.
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GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
DE IDOSOS NA POPULAÇÃO
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20.
Somente as tendências demográficas asmnaladas seriam
suficientes para justificar a imediata reforma do sistema previdenciário. No entanto, a situação é
agravada ainda mais pelas distorções do mercado de trabalho e pela crescente liberalidade da
legislação previdenciária vigente.
-

Os números relativos ao mercado de trabalho são preocupantes.
21.
Enquanto as despesas com benefícios crescem a uma taXa de 7"/o ao ano, em ritmo ascendente,
a população economicamente ativa apresenta um crescimento de 2, 7"/o ao ano, em ritmo
descendente. Com as transformações ocorridas no processo produtivo, caracterizado pela
automação e pela terceirização progressivas, as baixas taxas de crescimento do mercado formal
de trabalho deixam de ser uma mera decorrência da conjuntura macroeconômica e passam a ser
uma tendência estrutural, prejudicando a médio e longo prazos o custeio da previdência social,
que depende fonemente da folha de salários.

22.
Com relação aos benefícios pagos pela previdência social, são
notáveis as distorções. O Brasil é um dos poucos países do mundo a manter a aposentadoria
por tempo de serviço. Para justifiCá-la, argumenta-se que a maioria absoluta das pessoas no
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País começa a trabalhar muito cedo, entre os 10 e 14 anos. Argumenta-se ainda que a
expectativa de vida ao nascer dos brasileii-os praticamente coincide com a idade mínima para a
concessão da aposentadoria por idade, o que condenaria a maioria da população a morrer sem
jamais receber o beneficio previdenciário.

23.
O que as pesquisas mostram, no entanto, é uma realidade
bastante diferente. Em primeiro lugar, no Brasil, a expectativa de vida ao nascer é fortemente
afétada pela mortalidade infantil O conceito mais adequado no caso da política previdenciária é
o de esperança de sobrevida por faixa etária. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística- mGE, aos 55 anos, o brasileiro tem uma expectativa de sobrevida de 21 anos, se
homem, e 22 anos, se .mulher, podendo assim alcançar 76 e 77 anos, respectivamente. São,
portanto, as expectativas de sobrevida, naS faixils etárias de concessão .da aposentadoria, as
estatísticas relevantes para a Previdência Social, pois permitem estimar a duração média do
beneficio por ela concedido.

24.
Na faixa de idade mencionada não há grandes diferenças entre
ricos e pobres no que concerne à expectativa de sobrevida. A diferença entre essas expectativas
para populações de baixa renda, em torno de um salário mínimo , e populações de renda mais
alta, dez salários miilimos; dimim,j nas fuixas etárias mais elevadas. conforme se depreende do
GRÁFICOS.
.

GRÁFICO 5: EXPECTATIVA DE VIDA,
RENDA E IDADE ·
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25. .
Em segundo lugar, as pesquisas demonstram que as pessoas
aposentadas por tempo de serviço provêm de empregos estáveis, ou então, mudam pouco de
emprego. Outro resultado interessante é o de que a distribuição dos aposentados por tempo de
serviço, por faixa de renda, é inversa da encontrada para as pessoas aposentadas por idade.
Assim, a aposentadoria por tempo de serviço tornou-se um expediente capaz de garantir
aposentadorias precoces para os segmentos de mais alta renda, tornando-se para os seus
benefi~os que, . geralmente não abandonam o mercado de trabalho, uma simples
complementação de renda. Para os segmentos mais pobres, com maiores dificuldades de
inserção no mercado formal de trabalho, é muito dificill o acesso a este beneficio.

26.
Comparando-se a idade média no momento de concessão do
beneficio entre os que se aposentam por idade e os que se aposentam por tempo de serviço,
vemos que as "désigllaldades são de grande magnitude. As aposentadorias por idade, urbanas e
rurais, que envolvem uma clientela de baixo poder aquisitivo, são concedidas, em média, para
pessoas na faixa dos 62 anos. As aposentadorias por tempo de serviço, cujos beneficiários são
pessoas de· mmor poder aquisitivo; são concedidas; em média, a pessoas na faixa dos 53 anos.
As pessoàs de baixo poder aquisitivo que excepCionalmente conseguem se aposentar por tempo
de serviço, geralmente o fazem em idades mais altas.
·
27.
O fato da idade média na concessão do beneficio ser baixa eleva
a expectativa de duração do beneficio previdenciário no Brasil, para homens e mulheres, que é
mais alta do que aquela verificada nos paises da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE, que congrega os paises mais ricos do mundo. Enquanto
um homem dos paises da OCDE percebe o seu beneficio, em média, por 15,2 anos. um
brasileiro continua percebendo o seu beneficio por 17,5 anos. Enquanto uma mulher dos paises
da OCDE percebe o seu beneficio, em média, por 18,6 anos, uma brasileira tem a duração
média do seu beneficio correspondeme a 20 anos.

28.
Conforme já mencionado, além do Regime Geral de Previdência
Social, onde se enquadra a grande massa de trabalhadores, existem, por força de dispositivos
constitucionais, algumas categorias profissionais, enquadradas em regimes previdenciários
especificas. Estes regimes possuem regras de contribuição e de pagamento de jleneficios
privilegiadas, que são inconsistemes do ponto de vista financeiro e atuarial.

29.
Considerando-se o exposto, são essas, Excelentissimo Senbor
Presidente, as razões que fundamentam a presente proposta de emenda constitucional que ora
submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência.
30.
. E mister salientar que a emenda· ora proposta tem por objetivo
. retirar do texto constitucional todos os temas que, por sua natureza, não lhe são afetos. Assim,
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remete-.se para.a legislação complementar todas as regras de concessão e de reajuste dos planos
de beneficies do RGPS e dos regimes específicos, ressalvando-se somente que as mesmas sejam
consistenteS do ponto de vista financeiro e atuarial.
Com o intuÍto de assegurilr a aplicação de critérios uniformes
31. ·
para · os diferentes regimes previdenciários, propõe-se que a competência ·legislativa sobre
previdência social seja privativa da União, competindo. às demais esferas de governo a
·
operacionalização do sistema para os seus respectivos servidores.
32.
Em relação ao regime próprio de previdência dos servidores
públicos,. à parte a. desconstitucionalização de diversos itens, busca-se fundamentalmente
desestimular. aposentadorias precoces bem como .vedar. o acúmulo de aposentadorias .. e destas
.com outros rendim~os pagos. pelo setor público.
. -.. .

~

3.3...
. -.o principio .da iSonoJI]ia foi aplicado ao regime dos semdores
públicos. e. policiais militares em geral, resguardando-se 3ll particularidades· desta profissão, e
também ao regime dos integrantes das Forças de Mar, Terra e Ar, salvo no que se refere ao
linüte de idade para a aposentadoria e à sistemática de cálculo do benefício que devem atender
às especificidades necessárias das Forças Armadas, e quanto aos magistrados e membros do
Ministériq ;público os critérios para a aposentadoria foram igualados aos dos demais servidores
públicos.: .
·
'

.

.

'

.

.

.

'

.

34.
No que concerne à definição das fontes de financiamento da
seguridade social, busca-se conferir ao texto constitucional, Excelentissimo Senhor Presidente,
uma redação ao mesmo tempo mais precisa e abrangente. remetendo-se o seu pleno
detalhamemo para a legislação complementar. Deste modo, eia poderá adquirir a flexibilidade
necessària para se adequar · às peculiaridades do processo produtivo, possibilitarido uma
distribuição mais justa dos encargos sociais sobre os fatores de produção. Mediante a exigência
de contrapartida para a transferência de recursos, busca-se ademais ampliar a participação dos
Estados, Municipios e Distrito Federal no financiamento das ações descentralizadas de saúde e
de assistência social. Houve também a preocupação de garantir, durante o periodo de transição
para a nova legislação de financiamento da Seguridade Social, a necessária preservação das
atuais fontes de custeio.
3 5.
É sugerida também a supressão do texto constitucional da
isenção de contribuição para a seguridade social das entidades beneficentes de assistência
social, dispositivo que, além de ser matéria típica de norma infraconstitucional, tem servido
como mecanismo para acobertar a evasão de receitas.

3 6.
Os critérios de concessão das aposentadorias por tempo de
serviço são alterados e passam a .combinar linüte de idade com tempo de contribuiç'~o, de
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modo a atender aos indispensâvets requisitos aruariais sem prejudicar aqueles que
comprovaáamente comecem a trabalhar quaodo muito jovens.
37.
Mantendo-se um teto de contribuição e de valor de beneficio para
a previdência social, busca-se garaotir a adesão facultativa do segurado a regime de previdência
complementar, organizado segundo critérios fixados em lei. Reconhece-se assim a importância
dos fundos complementares de previdência enquaoto instrumentos fimdamentais, não apenas
para assegurar níveis adicionais de proteção, mas também para a geração de poupança de longo
prazo e; conseqüentemente, para o financiamento de projetos de desenvolvimento.

. . ~- Como· os beneficios previdenciários e assistenciais são
direcionados a ·clientelas diferenciadas, sendo que os previdenciários pressupõem vinculo
contributivo e os assistenciais independem de contribuição, propõe-se que o piso destes dois
tipos de beneficios seja desvinculado. O p~ento do salário-família bem como do auxílioreclusão; · beneficias tipicamente assistenciais; dirigidos hoje indiscriminadamente a todos os
segurados, passará a obedeCer a critérios de seletividade baseados na efetiva necessidade.
'
3 8. . . .

.

.·.·

.

.

· · · ·.· · -Quanto à transição para o novo RGPS, as propostas incluídas nas
disposições transitórias objetivam o reconhecimento dos direitos adquiridos e das expectativas
de direito, observados critérigs que levem em conta o tempo de serviço já cumprido. Os
beneficiários urbanos e rurais, homens e mulheres passam a receber tratamento isonômico. São
unificados também os critérios de concessão de todos os beneficias mantidos pela Previdência
Social, ainda que à · conta · do Tesouro Nacional, buscando-se a racionalização dos
procediirientos operacioiÍais.
39. · .. · . ·

40.
Quanto · aos regimes próprios de previdência dos servidores
públicos, foram incluídos, nas disposições transitórias, mecanismos destinados a corrigir antigas
disfunções corporativas. Dentre estes, citam-se o estabelecimento de novos parâmetros para a
contagem do tempo de serviço e de limites máximos de valor para as aposentadorias e pensões
pagas por todas as esferas de Governo aos seus respectivos servidores públicos civis e
militares, bem como a desvinculação dos critérios de reajuste de ativos e inativos.

41.
Até que sejam promulgadas as leis complementares relativas aos
regimes próprios de previdência dos. servidores públicos, foram estabelecidos, nas disposições
constitucionais transitórias, critérios para a concessão das aposentadorias dos servidores civis,
dos policiais militares, dos integrantes das Forças Armadas, dos magiStrados e membros do
Ministério Público e Ministros do Tribunal de Contas da União.
42.
De uma forma geral, foram suprimidas todas as matérias infraconstitucionais e aperfeiçoada a redação do texto constitucional tornando-o mais abrangente e
mais preciso.
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43.

As refonnas ora preconizadas, Excelentíssimo Senhor Presidente,
não resultam de voluntarismos mas são impostas pela precariedade. do atual modelo

previdenciário. Refonnas análogas estão sendo constantemente implementadas no mundo todo,
em um processo contínuo de ajuste às novas perspectivas demográficas, às mudanças do
processo produtivo e à demanda crescente por justiça social
44.
O ·modelo previdenciário vigente é socialmente injusto pois
privilegia os segmentos mais organizitdos e com maior poder de pressão, em detrimento dos
segmentos menos favorecidos' que, por sua 'precária. inserção no· mercado de trabalho,
enéoJ1tram maiores obstáculos para ter acesso aos beneficlos. Aléni de injusto, ele é inviável, no
curto, médio e longo prazos, do ponto de vista financeiro e atuarial. O desenho de suas regras
não obedece à boa técnica, sem a qual, qualquer sistema previdenciário, quer funcione em
regime de repartição, quer em regime de capitalização, corre o risco de entrar em colapso.
..
.
.· .. · . Até agora, ~ hi~~~ci~ do.'lrícid_el~ vigente têm sido
resolvidas. através do acliáiaménto progressiVo dôs valores reais dos benefiCÍós ilos que estão
enquadrados no regime geral e também pelo incremento das alíquotas de contnõuição,
enquanto se criam mecanismos privilegiados para alguriS. regimes especiais. Na medida em que
as despeSlis ·correm todas à conta dos recursos lirrecaêiados' pelo Estado, os privilégios de
alguns iniPiicam necessariamente no sacrificio de outros.
46.
: Viábilizar ~cclrament~- ·~ .previdência social, tornando-a ao
mesmo tempo mais justa, significa assim garantir o pagamento dos·beneficios previdenciários às
próximas gerações, legando aos nossos filhos e netos um patrimônio construido com o esforço
solidário de todos os brasileiros.
45.

'

!'
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1988

- .. ~-

...

- ----

Capítulo O

DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6• São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho,
o Jazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. na forma
desta Constituição.
Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
~-.
...., - - .
. - .

- - --

XII -

-

--

salário-família para os seus dependente!:'

---.

-

....

- --------

.....

_- -

...

-
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Disbito Federal
legislar concorrentemente sobre:

.

_

':"'""

-

- - .- -·

-~ "'

-.

-

- ,..

....

Capítulo VII

DA ADMINI5TRAÇÃO PÚBUCA

. Seçãol
DisposiçõeS_~
Art. 37. A administração ptJbÍica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes. da Uniã~• .. dos ~ta~?s, do
Distrito Federal e dos Muniópios obedecera aos pnnc1p1os de
legalidàde, impessoalidéÍde; moralidade, publicidade e, também,
ao seguinte:

--

-- ~

•.. ,

...

- -

-.

§ 1• A publicidade do~ aíós,-prOgramas, obras, 5erviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pes.
soal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2• A não observância do disposto nos incisOs H e m
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3• As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
·
.
§ 4• Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.
§ 5• A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6• As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.

-

....

--·

- - ...

Art. 40. O servidor será aposentado:

- ... - --- - ... -
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I - por inValidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas
em lei, e proporcionais nos demais casos;
H - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;
W - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos
trinta, se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de ma- .
~ério. se professor, e vinte e cinco, se professora, com proven- .
tos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e
cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
·.. d). aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço.
· ··
··
·
§ t• Lei complementar poderá estabelecer exceções ao
disposto no inciso 111, a e c, no caso de exercício de atividades
consideradas penosas, insalubres ou perigosas.
§ 2- A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou
empregos temporários. · · · ·
§ 3• O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade.
~

- - -

. -

- - --

-

SeçãoU/
Dos Servidores Públicos Militares

Art. 42. São seívidores militares federais os integrantes das
Forças Armadas e servidores militares dos Estados Territórios
e Distrito Federal os integrantes de suas polícias' militares e
de seus corpos de bombeiros militares.
~

Art. 73.

--

-

- ,..

- -

...

~

.,..-

-

-

-

-'

O Tribunal de Contas da União, integrado por nove

Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pes-

soal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no
que couber, as atribuições previstas no art. 96.
----

-- -

-·

----

J

'

----

-

-

§ 3• Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão
as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos
e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e

...

.....
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· somente .poderão aposentar-se com as vantagens do cargo
quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos.

---

--

._

-

-

.....

-· .... -. . -

-

-

...:

-

...

--

SubseçãoiH

Das Leis
Art. 61. A iniciativa. das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmaia dos Deputados,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente
da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao· Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
·· · ·
·
' §,.
São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que:· <' · ·· · : :
·
· J·. ·: •.·· : .• · .:: ·. · ·. ::• · · ·. <· "
: ··

r• '

··· I -····fixem-ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
u··-· dispOnham Sobre:· .
'
.

.

-

.~

----

·::-.

-

...

-.~

- .......... - -

· Capítulo IH
·DO PODER JUDICIÁRIO

G-

Seção/
Disposições
--

-

-·--#'

-

-

..

-

-

...

--

-- - ----

Art. 93•. Lei c_omplementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, diSpor~ S?~re o Estatuto da Magistratura, observados
os segumtes pnnc1p1os:

'

-

.... - . - - ..... ---

·

<" -

-

•

VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa
aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercido efetivo
na judicatura;

_

...

----·-- --

...

-

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar
os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito
Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como
os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias
sentenças, inclusive coletivas.

.
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§ ·J• Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão
eleger árbitros.
·
§ 2• Recusando-se qualquer das partes à negociação ou
à arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas
e condições, .respeitadas as disposições convencionais e legais
mínimas de proteção ao trabalho.

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

- - --

-.

... ...

- - ... . ..

...

~

- -- .....

Art. 129. · São funçÕes institucionais do Ministério Público:

-

--- - - .A legitimação do... Ministério
Público para as ações
~_

§ 1'
civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.
§ 2• As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca
da respectiva lotação.
·
·
§ 3• O ingresso na carreira far-se-á mediante concUrso
público de provas e titulas, assegurada participação da Ordem
dos Advogados do Brasü em sua realização, e observada, nas
nomeações, a ordem de classificação.
. § 4• Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o
disposto no art 93, 11 e VI.
...
,_ __ ,~ ~---- ...
--~----Título VI

-

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
---------'...-----Capítulo I

--~--

---

DO SISTEMA TRIB<ITÁRIO NACIONAL

Seçãol
Dos Prindpios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
11 - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição;
·
lll blicas.

contribuição de melhoria, decorrente de obras pú-

§ 1' Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade económica do
contribuinte. facultado à administração tributária, especialmente
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para conferir efetividade a esses objétivos, identificar:respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio; os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

···
§ 2• As taxas não poderão ter base de cálculo própria
·· de impostos.
.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. de intervenção no dominio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instr:Jmento · de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, 1!1, e !50, I~ III, e sem prejuízo do previsto
no _art ~ ~5 •. § 6•, relativamente as contribuições a que alude
~ diSpoSitiVO.
.
.
· ·•.. · ' Paragrafo único. Os Estados, o .Distrito F'ederal·e os Muni. ópios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores
.. · . para o custeio, em beneficio destes, de sistemas de previdênci~
e assistência social. ·
·
·

-.--,..

.-

.··.·

- .. ---.--.-

...... -.

~-~---

::ieçaoJJJ

Dos Impostos da União

Art. '153. Compete à União instituir impostos sobre:
I -

importação de produtos estrangeiros;
II'·-. exportação, para o exterior, de produtos nacionais
ou nacionalízados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrialízados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas
a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VIl - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ I• É facultado ao Poder ExecutiVo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos
impostos enumerados nos incisos I, U, IV e V.
§ 2• O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;
II - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos
pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e
cinco anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente,
de rendimentos do trabalho.

-- ... -

-·

- -. - - . - - ...

._

...

---·
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Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a socie-

dade, de forma direta e indireta, nos termos da le~ mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários,
o faturamento e o lucro;
U - dos trabalhadores;
m- sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 1• As receitas·dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentoS, não integrando o orçamento da União..
§ 2• A proposta de orçamento da seguridade social será
elaborada de fonna integrada pelos órgãos responsáveis pela
saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista
as inetas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamen. tárias. assequrada a cada área a gestão de seus recursos.
§ 3•. A pessoaJUridica em débito com o sistema da seguridade social, c~? estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber beneficias ou incentivos
fiscais ou crediticios.
.
. § 4• A lei ()9derá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutençao ou ~nsão da seguridade social obedecido o disposto no art. 154, 1.
'
§. 5• Nenhum ~~ficio ou serviço da seguridade social
podera ser cr1ado, maJorado ou estendido sem a correspondente
fonte de custeio total.
§. 6• As ~~ntribuiç?es soci~is de que trata este artigo só
poderao ser ex1g1das apos decomdos noventa dias da data da
publicação da lei que as houver instituído ou modificado não
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.
'
§ . 7• São isentas de contribuição para a seguridade social
as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.

§ 8• O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atMdades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota
sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus
aos beneficias nos termos da lei.

Seçãon
Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e económicas que visem à redu-
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ção do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitárió às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.
·

-

--

-

~,

-

--- -

~-

Seção/11_

Da Previdência Social
Art. 201. Os planos de previdência social. mediante conbibuição. atenderão. nos termos da lei. a:
I -. cobertura dos eventos de doença. invalidez. morte,
incluídos os resultantes de acident~s do trabalho. velhice·e reclu-

são;

a

11 - ajuda manutenção dos dependentes dos segurados
de baixa renda;
III - proteção maternidade, especialmente gestante;
N - proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário;
pensão por morte de segurado, homem ou mulher,
ao cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5• e no art. 202.
§ 1• Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios
da previdência social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.
§. 2" É assegurado o reajustamento dos beneficies para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. conforme
critérios definidos em lei.
§ 3• T odes os sàlários de conbibuição considerados no
cálculo de beneficio serão corrigidos monetariamente.

a

.

a

v-

§ 4• Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição· previdenciária e conseqüente repercuSsão em beneficies, nos casos
e na forma da lei.
§ 5• Nenhum beneficio que substitua o salário de conbibuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor ·
mensal inferior ao salário mínimo.
· § 6• A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro
de cada ano.
§ 7• A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições
adicionais.

§ 8• É vedado subvenção ou auxílio do Poder Público

às entidades de previdência privada com fins lucrativos.
Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o beneficio sobre a média dos trinta e seis últimos
salários de conbibuição, corrigidos monetariamente mês a mês.
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e comprovada a regularidao~ dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preseiVar seus valores reais e obedecidas
as seguintes condições:
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem,
e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite
de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e
para os que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;
U - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e,
após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho
sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade fJSica, definidas em lei;
lU - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco,
à professora, por efetivo exercício de função de magistério.
§ I• É facultada aposentadoria proporcional, após trinta
anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.
§ 2• Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública ·e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os
· diversos siste!Tléis de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.
Seção/V
Da Assistência Soda/
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela ne-

cessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
· U - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
lll - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras
de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
·
V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que cOmprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.

-

,__.,.

-

-...::.

- - - : ' - - ...
--- ------ - - - - - - - ...

LEI N'1 3, 765 --

DE

4

DE MAIO DE

!SOO

Disr,õe sôbre as Pensões Milita:res

Julho de 1996

00319

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

LEI COMPLEMENTAR NV 7 DE SErEllmRO DE

DE

7

1970

Institui o Programa de Integração
Social, . e dá outras providências
--~-

LEI COMPLEMENTAR N.• 8 DEZEMBRO DE

DE

3

DE

1970

Institur o Programa de Formação ão
PatTimõnio ão Servidor PúbZico e
dá outras proVidências.

LEI

N~

·-

---

8.861, DE 25 DE MARÇO DE 1994
Dá nova redaçifo aos arts. 381 e 392 da
Consolidaçllo das Leis do Trabalho (CLT},
altera os arts. 12 e Z5 da Lei n!' 8.2l2fll, de
24 de julbo de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 106
da Lei n!' 8.21:121, de Z4 de julbo de 1991, to·
dos pertinentes à licença-maternidade.
-------.-.

-

. -:--

-------

LEI N~ 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994
Altera dispositivos das Leis n!'s 8.2l2W
e 8.213121, de 24 de julbo de 1991, e dá outras
providéncias.

---

-----

--

MEDIDA PROVIS0RIA N9 904, DE 16 DE FEVE?EIRO DE 1995
Dispõe sobre as al!quotas de contribuiçlo para o Plano
de Seguridade Social do servidor pliblico civil ativo dos
Poderes da União, das autarquias e das fundaçOes
p11blicas, e d4 outras providencias.
LEI N9 &,. 880, de 09 de

Dispõo sob~o o Estatuto dos N111taros.

-

-

--

~
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LEI:. N9 ] .. 689,

DE

15

DE-

Julho de 19%

DEzEMBRO.' . D!i:-. 1988

.Institui contTibulçlo social sobre
o lucro das pessoas jur!dicas e dá
outras providências ..

LI!:I '119 S. 23 7, DE 30 DE SI!TEIIBRO DE 1991

Dill>6e IObn: a

~ doi Seivfdores

."Mllllares Federais du Força Armada e oU
oatrui'R'\'Ídhci~•.

-IZJCOMPLEMENTAII. .. 70

--- ·-·---·-----

, de 30 de dezembro

------de 1991.

lmtitui contribuição para finana..n;_cnto
da Seguridade Social, eleva a alfquota da
eomfibuiçâo social sobre o lucro das
btituiçücs 6aancclsã.s c d1 outra5
proYidtllO...
-·--'-··=----- -

LEI N9 8.540, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992
DispOe sobre a conlribuiçlo do empreBada<

rural pua a seguridade .social c delennina
ouua,, providencia..._ aJ!erlndo dispositivos
dr.< Leis o•s 8.212. de: 24 de: julho de: 1991 e
8.31S. de 23 de ~mbro de 1991.

LZI

N~

8.641, DE 31 DE MAAÇO DE-1993

.....
LEI

N~

-

~

8.647, DE 13 DE ABRIL DE 1993

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
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PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

PROJETO DE DECRETO LEGISLAllVO Ng 68, DE 1996
~ 259196, na Câmara dos Deputados

Aprova o texto da Convenção de Segurança. Nuclear, assinada pelo Brasil
em 20 de set.embro de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL de=eta:
Art. 1° .. Fica aprovado o texto da Convenção de Segurança Nuclear, assinada pel_o Brasil em 2_0 de

s~tembro

de 1.994.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer ates que possam resultar em revisão
da referida Convenção,
assim como quaisquer ajustes complemen..
tares que, nos termos do inciso I do art.

49 da Constituição

Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N• 1.343, DE 1995
(Do Poder E-xecutivo)
5eohot:es Membros do Congn:sso Nacional,
De conformidade com o cfisposlo no artiJO 49. lncioo I. da Coastitujçlo Federal.
submeto l elevada coasidcraçlo de Vossas Exccl!ncias. acompll1hado de Ellposiçlo de MOI!vos
do Ser.hor Minislro de Eslado du Relaç6es Elltcri=s. o texto da Conveaçlo de SepnDça
Nuclear. assinada pelo B.:isü em 20 de setembro de !994.

Bra.úlia. 29 ' de aov••&i-0 , ·de 1995.

~l ~-.._,_
__.. . ·

Fernando Henrique Cardoso
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'EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N!'6SS. de 27 deooveml>ro ele 199>,
do Sr. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Exceleltt1ssiao senhor Presidem:e a.a .a<ttpúblic_a,

1·1/06/94,
Agincia

~·

Convenção

A

wn

por

re~erido

o

Nuclear

..

foi

Confer•ncia Diplomática realizada

Internacional . de

assinou.

Segurança

Energia

dipla.a,

At6.mica,

para

cuja

-

na

sede

. Viena.

o

da

Brasil

elaboraç&o

ativaa.nte,. no dia 20 de setembro de 1994, c1ata ea que foi aberto

&

assinatura.
objetivo prinCipal ela convenç4o •

o

2.;.

alcance

de

lledi"ante

a

ua

alto nivel d.e aequrança

9ontribuir

nuclear,.· no

melhoria das med.i~as -~ sequranç·a·

pan

.uruto

interni!lS

e,

o

todo,
quando

apropriado, mediante coo~raçio in-eernaci~l especifica.

sobre

A Convenç4o de Segurança NUclear Versa

3.

tunduentais,

. Eataa

•

nio

sobre padr6es 1 de

principio.

sequrança . por11enorizadqs •.

dltiaoa j4 são Qbjeto de diretrizea

internacio~ai•,

que

sio

atualizados periodicamente.

••

Convençào

A

locallzadas

Aabito

em

s.

Contratante.

A Convenção

convençbo-Incentivo,

usin~

mesmo

da Segurança Nucl8ar

constitui-se

meio c1o

dili~ogo

e

uma
as

reatares

por

o mecanismo .ais eretivo da convenç4o são as Reunl6es

das

e da troca de informações.

contratantes

cuja !inalidade 4 discutir os

relatórios

apresent:rd.os ..

elas

em

ou seja, em um diploma que busca estimular

contratantes a melhorarem a segurança de seus

Partes

local

e

nuclear.

Partes

6.

Nesse

manipulação

radioativos, situadas no

relacionadas com a operação da

civis,

nucleares

usinas

as insealações de armazenamento,

materiais

de

a

terra, sob. jurisdição da Parte

incluem-se

tratamento

aplica-se

por

suqestões

técnicas destinadas a soluçào de problemas concretos.
De fundamental i.mport4neia será a discussão no .Amb.Íto

7.

Reunilo
prazo

Prepãratória

m4ximo

das

Partes contratantes,

a

de seis meses após a entrada em viqor

realizar-se
da

no

convenção.

Nessa oportunidade serão discutidas as suaS Regras Financeiras e
Procedimento;

da

que terAo efeito diretó sobre a aplicação do

de

diploma
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causa. seria ele qrande iaportáncia para o Brasil tollar parte

. CO~ideraltdo

a.

que 6 fund.ameritá~ a man~tenç~o de ... Wl

qrau da coDfiãbilidode na operaçio de usinas nucleares,
convençao

de

eteti:vaaente, .

tenho

a

:Segurança. _ Nuclear
~a

a

a~lhoria

toa

conclic;Ces

ãa sequrança das

honra
'
.. de•.. sublleter a Vossa ExcC.lincia o
.~.

de

que a

nucleares,·

anexo· projeto

.......

.(:;--::;:, .

do

dipla.a

.

.,

<::::::.>--i!~

. · LUIZ FELI & LAMPREIA
Minis~ de Estado
àelações Exteriores

·...
CONYENÇÁO DE SEGURANÇA NUCLEAR.

PREÂMBULO

.u PAATESCO~TANTES
(i) Coaoc:ieotes ela importiDcia pua a c:omullidade internacional de assesuru que o 1110
ela eaeqpa-ocjaoqpuo, bem resulamentado e amllientllmenteadequado;

(ii)" Reafinnando a necessidade de continuar promovendo um dcvado nível de segurança
nuclear em todo o mundo:

Realinnando que a responsabilidade pela ·!lql1ll>I1Ça
Estado que tem jurisdiçio sobre uma instalaçlo mtclear;

(üi)

nuclw permanece com o ·

(iv) • Desejando promover uma efetiva c:ultura de segurança nuclear;
~v)

Conscientes d~ 9ue acidentes em ~ações nucleares têm o potencial de provocar

ampactos transfrontetnços;

.

(vi) Tendo pfesente a Convenção sobre Proteçlo Física de Materiais Nucleares (1979)..
a C'onvençlo sobre Pronta
Notificaç.lo de Acidente Nuclear( 1986). e a Convenção

sobre Assistência em Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica ( 1986);
(vii) Afirrnãndo a importincia da c:ooperaçio internacional para o aumento da segurança
nuclear. atr~vCs da utilizaçlo de mecarris;mos bilaterais e multilateraiS existentes e do
. estabelecimento desla Convençio-inc:eotivo;

Reconhecendo ~ esta Convençlo impõe o compromisso da aplicaçlo de
princípios fUndamentais de segurança pua, instalações IJJcleares. em lugar de padrões
detalhados de segurança. e CJUe há diretrizes de !lql1ll>I1Ça formuladas internacionalmente,
que slo "'""6zadu periodicamente e podem, dessa forma, fornecer orientaçio sobre
meios c:ontemporineos para se alconçar um alto nivd de segurança;
(\>iii)

Afirmando a Meessidade de iniciàr prontamente a etabonçlo de uma convençlo
internacional sobre o gerenclamento seguro de rejeites radioativos tio logo o proçesso em

(bt)

alto

contribuir,

usinas

Man8aq.. ao conqr~~o·HaCf~Ãl·propondO a aprovaçAo

. " .'

e

na

ele

em
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(x) · · 'ReconheCendo a utiliifJde de 'tra&alhO b!aüco lldicional rdlcioaado com. a
seguronça de outras j>artes elo ciclo de ciombustivd llllclear, e que este tni>llho pode, ..,
devido tempo, fàcilitar O desenvolvimeoto de'imlrumentOS internacionais presentes OD
filluros;
.

ACO:'?'ARAM ~SEGUINTE:\.
CAPITuW I. OJÜ'ETJVOS, DEFINIÇ(JEs E CAMPO Dg~LICAÇÀO
AJlTIGO I. OBI!ITJVOS
Os~clestaComoençioslo:

, ..
.
(i) ak:ançar e manter um alto nível ~ seguratlça nuclear
1ftl.liKiial auavCs do fortaleciinento de medidas nacionais e da cooperação internacional.
.-incluin4o. onde for .apropriado. cooperaçlo téc:nica relacionada c:om segurança;

.

~

.

~

estabelecer e manter defesas efeüvas em instalações
nuclear'es contra dànÕs radiológicos poteDcisis. de forma a proteger indi~duos. sociedade
.

.

. (ü)

c meio ambiente dos efeitos nocivos da radiação ionizante originãria dessas instalações;

_ _ (iiiJ prevenir' 'acidentes com
mitigar tais cõnseqüêPáas caso oçorram.

ConseqUCncias

radiolõgicu. e

.

ARTIGO 2. DEFINIÇÕES •
Para os fins: desla C"on...-enção:
\

(i)

'"in.o;talação · nuclcar'0 significa.

para ·cada

Pane

nuclear civit. Jocali:rada em terra. · sob sua jurisdiçio.,
de ~o. manipufaçlo e tratamem:o de materilit

Contratante. quaJ,:rUer usina

incluindo im:lala~
radioati.,os <tue estejam nó mesmo local e que !>eiam rdac:ionados c:om a oJieraçiO da
~sina nuclear. Tal usina debca de ser uma instalação nuclear quando todos os demetcos
c:ombusth·ei!'o nucleares tenham sido removidus definitivamente do nücleo do reator e
tenham sido armazene~dos de nianeil"' segura. de acordo com procedimentos apro\"&dos. e
um programa de dcscomissionamento tenha sido apm~ado pelo ôrglo regulatOrio.
(Ü) "órg§o ~!latúrio'" !'i-gnifica. para cada PMie
Comratante. qualquer órgio ou órg.los com autoridade legal conferida por aquela Pane
('onrratante para ourrogar licenças e regulamenrar a escolha dn loc:al. o projer<'. a
construç11o. o comissionamertto,. a operação ou o descomissionamem:o de instalaç6es
nudeares.

(iii> "licença" !'ignitica quafquer auroril..aç!o outorgada pdo
órgão ·re!-'tll<uóri() ao requerente que tenha a responsabilidade pela esc:oJhl do local
projeto." construção. coJniSSionaniento, operaçlo ou descomissionapiento de uma
instala~ ~clear.

ARTIG03. CÁ:~PO DF. APUCAÇÃO

nucleares.

Esta ('onvençlo ap6ear-sc-& .<1 segurança_ de ifta~

CAPÍTULO 2. OBRIGAÇÕES
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. ARTIGO 4. ~IEDIDAS DE IMI'LEMEI)I'~A~·Ãlt
,·.
~

.

C"âda Pane Contratante [(Jma"- d4:- acordo· com !lUIS leis
n1cc.lidas legislativas. rcgulamcruar~ e administrativas e ouiru medüJas
.necessarias à implementação de~ Obrigações sob esa'*·~~onvtnçlo. · . · ·
nacionais.

lt!;

ARTIGO$. REi.ATÓRIO
Cada Pane ContÍ'atat<~ntê ~J!miCferã para re\-~o. afne5 de
cada 'reunião reiêrida no Artigo 2t( um rdatorio •.i.Obre as medidas que tomou. para
impl~tar ca.da uma das obrigações desta ("om"et:çio. •
'
ARTIGO 6. INSTALAÇÕES NUCLEARES EXIlt,'i:SU:S·
. Cada Parte Comrmanre tomara ltS rnedidH apmpriad~ páa
garantir que a ~rança das· instalações nuclearC, C')CÍRetUes no mon1enfo ·em q~ I
Convti)Ção 'entrar em vigor para aquela Parte. Cootratlllle seja submetida~ revislo rio
logo quanto· po!Sivel. Quando· neeessário. no COIIIeli;IO ~-Convençlo. •: PanO
Contratante assegurari que todas . as melhorias · razoavdmenl:e praticáveis sedo
implementadas com urgência. para elevar o nivol de segurança da instalaçlo nudear. Se ral
- melhoria· n!o puder ser realizada. planos devem ..,. implemen!ados para a parada de
operação da inslalaçl!> tludear rio bre\>e quanto possivel. A oponunidade da parada de
opéração deve. levar em COIIII todo o cOntexto ~ e u allcnwiVu possMis,
assim oomo o impac10 SQàal, ambienralo ecoaômico.

(b)~•NÓM

·,'

ARTIGO 7. ESTRUTURA LEGISLATIVA E REGULATÓRW'

-dali

· 1. Cada· Parte Coatritaate eaa':dec 4 é mant4ri uil$a
estrul1!'>.1c:sislaliva e regulatória para governa; o
inouJoÇilos ... :I ..,, .
2. A estrutura legislativa e regu!IIÕria dispori solxe:

(i) o estabelecimen10 do requiSitos. e

~e a

regul~

(ii) um sistema de Hcenciamento para as instaloçaes
proibiçlo de openç1o da insulaçlo nuclear sem uma licença;

·
.
(iii) um sistema de inspcçlo ·regulatória e avaliaçio de
inslalações nucleares para apurar o eumprimento de regulamentos aplieãveis e dos termos
de licenças:
..

iv) o cumprimento dos regulamentos aplicáveis e dos
tennos de licenças. illduinclo snspensio, modificaçio ou revogação.

ARTIGO LÓRGÃO REGULATÓRIO.

I. Cada Parte Contntante estabelecerá ou designari um
Õf1IIO regulatório. encarregado da implementoçlo do arcabouço legi~ e regulatorio
referido no Aniso 7, e dotado de autoridade adequada • competCIICla e r=nos
fioon<:eiros e bumlnos para desincumbir·se das responsabilidades a ele atnõuidas.
2. Cada Parte Contratante tonwt as medidas apropriadas
para ossegunr uma eletiva sepuaç1o entre as funções do órglo regulati>rio e aquelas de
quolquer outro órglo ou organizaçlo rdacionodo com a promoçio ou utilização da

enapnudear.
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AtnlGO '· RESPONSABIUDADE DO LICENCIAD().

Cada Parte COIIII'1IIallle assegunrt que a responsobilidade
pluiUidial p e l a - de~ IIQdeares rocaia oobre o deteii!Ot" da ceopcctiva
licacçae _ . .. medidu_...s para queeadadeteiiiOI" de lic:ençacumpcaaa-

• r

tT' 1m;

~

lt. PIIIOIUDADE PARA A SEGIJRANÇA. ·.

.Ail11GO 11. RECVRSOS PINANCEIROS J: BIJMANOS
•',;.

I. Cada Parte C - tonwi u medidas apropriadas

.

:;._s:..r-•..!:.i.:.~~-=-ejam

ctisponiveis para apoiar.

.
·.
2. Cada Parte CCK<batante tomui u medidas apropriados
p a r a - que aúmero ouficiente de pesooli qualilioaclo com educaçlo, treinlmallo e
~eúwc- - - esteja disponf•d para todas as atividadts «bcionadu com
_ . . , ........ eada jmto<oçlo, ao loccgodesuallidL

ARTIGO 12. FATORES BIJMANOS•

. Cada Porte Contmante tomará as medidas spropriadu para
e aslimitaçiles do desempenho 1cummo sejam tomados em
vida de .... insla!açlo ...:lear.

- q u e u 'f
c:occtaao

"'-da

'tuleo

ARTIGO Ú. GARANTIA DE QUALIDADE

Cada parte Contratante tomará as medidas apropriadas para
assegurar que programas de garantia de qualidade sejam estabelecidos e implementados.
com vistas a estabelecer a confiança em que os requisitos -espeCíficos para todas as
atMdades importantes para a segurança nuclear sejam satisfeitas ao longo da vida da

instalaç!o nuclear.
ARTIGO 14. AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA

Cada. pane Contratante deverá tomar as medidas
apropriadu para assegurar que:
(i) ava1iações de segurança abrapgentes e sistemáticas sejam
levadas a cabo antes da construção e comissionamento de uma instalaçlo nuclear e ao
longo de sua vida. Tais avaliações devem ser bem documentadas. subsequentemente
. atualizadas à fui da experiência de sua operação e de novas informações relevantes pua a
segunnça. e revistas sob a autoridade do órglo regulal:ório; '

(il) vcrificaçllo 1'01" ....W.C, iupervis!o, testes e insp<çOes
sejam levado a <feito, pUa assegurar que o estado fisico e a opeca<;1o da i~
pennaneçam de acocdo com.seu projeto. requisitos Dléionois de segurança apficáveis, o
limites e condiçiles operacionais.
·
·
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ARTIGO 15.. PRO'I't:ÇÃO RA_DIOLÓGIÇA ·

ARTIGO lf. PREPARAÇÃO DE El\IERGtNCIA

I. Coda parte Contrallllle toman1 as medidas apropriadas
Jlll& usegunr que existam planos de emergência locais das instalaf(5e_s nucleares e pl11100
de ww:tgfucia esternos is imtabç6es nucl....., que sejam rotmeiramente teslados e

c:ompeeadautu atividlcles a serem realiDdas no evento de wna emergfncia.
..• . . . ... . •. . •. •
. • Pant qualquer IICMl inslaloç!o nuclear, tais planos serlo
prepÍtllloi elestadoo IDies da enlrlda em operaçio acima de um nlvd de boixa potlllcia
lcoRiado . . ÓQIIO regulatório.
..
.
. . .• _: '
.
.
. . .
.. 2. cada parte Conlnlt2nle, ... medida .... ~'Jióssa ....
ofdOda por emug&çia rodioklsico. toman1 as medidas apropriadas .,... assegunr que
sua prÓpria populaçlo e as autoridades cõmpeientes dos Estados vizinhos de uina
instalaçlo nuclesr. sejam providos de' informações apropriadas .para planejamento e
. respost& diante de emergências. . .· . .·
. '. · .
··.::· ...-:,>:;,.,;._-:"'~·=~~--::..~.;.·:.:;.... :r-,~ :·..:.:.. · .. .:o ·~:~~: ·;.-~;,.;_ ••"':>:.<!"_; __ ~-

.

. ··
~·~~.~_;_~.·

•

.
.....

, ••

~

•

·
·
. 3. As Panes Contratantes que não tenham 1nstalaçlo
nuclear em seu território. na medida em que possam ser afetadas ~o caso de emergência
radiológica em instalaçlo nuclear em sua vizinhança. totnario as medidas apropriadas para
preparaçlo e teste ~ planos de emergência para seu território. que compreendam as
,I!Mdades a ......, realizadu no caso de tal emergência:

.

\

.

(d) SeguraJIÇQ tk Instalações
·ARTIGO 17. DA ESCOLHA DO LOCAL.

.

.

.

.

._ .
._ ,
Cãda pane Contratante tomani as medidas adequadas pua
assegurar que os procedimentos apropriados sejam 09labelccidos e implerneatados: .
loc:ofozaçlo capazes

(i)- -para avaliar todos os fator:es felevantes refefentes à
de afetar a segurança de uma instalação nuclear pelo tempo de

exislâlcia projdado;
(ii) para avaliar o impacto provãvd na segurança de uma
inst•'eç:lo nudear proposta. nos individuos,. sociedade c meio ambiente:
.
(iii) para reavaliar. à medida do necessário, todos os fã.tores
referidos nos subitcns (i) e '(ii) de modo a assegurar a contínua aceitabilidade, do ponto de
vista da segurança. da inslaloç!o nuclear,

·
.
(iv) para consultar as .Partes Contratantes nas vizinhanças de
uma inslaloçio nuclear proposta. na medida em que possam ser afe<adas por aquela
instalaçlo e,. a pedido~ fornecer a informaçlo necessária para tais Partes Contratantes. de
modo a habilitá-lu 1 fazer suas próprias avaliações ,c tirar suas conclusões sobre' o
provivel impacto. em seu próprio território. em matéri& de segurança. da instaJaçlo

-·

.

ARTIGO IS. PRoJETO E CONSTRUÇÃO

_..-que;·

Cada Pane Contratante tomará as medidas apropriadas para

(i) o projeto e a construção de uma instalaçlo nuclear sejam
clocados de Yirios niveis .. métodos de proteçlo confiáveis (defesa em profundidode)
c:ontta aliberaçlo de materiais radioarivo5,. com vistas a prevenir a ocorrencia de acidentes
e a mitigar suas consequências radiológicas. caso ocorram;
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(ü) as tecnologias incorporadas ao pr~o e oonstruç1o de
urnc instalaçiG maclear sejam comprovadas por experiência ou qualifieadu por meio de
testes ou análises;

. ':. . : . . .
· · . (.Ü) o 'i>ro)etó .de uma instalaçlo nuclear permita uma
operaçlo c:onfiivel. estivei e fàcilmente geronciável, com COIISideraçlo especifica de
fatOJeS humanos e da Ülteraçio boiDOIIHilÂqUina.
.

.Aanco "· OPEucio .

-quo:

Cada parte Co-unte tomará as medidas aprOpriadas para

(I) a autorizaçlo inicial para operar uma instaJaçlo nuclelr
seja baseada em uma análise de segurança apropriada e IIWl1 progrima de
<OIIIissionomeo que demonstre que a iost•'açio. tal como c:o-.!a, f:. c:ontplli>d com
os nquisitos d e - . de projeto.
.
.

_ . . _ ,..... e

{ii) limites opcnt<ionais e condições derivadas da - d e .
revistos I!OIIIpl8 que
. .•
.
.

epencional sejam definidos e
limitespara. operaçlo;
.

~

- p a r a idmtificír

. .
.
· ·· .
(w) operação• .;..;.,tençlo. inspeçfo e,.teSu: .<!e uma
instahçlo nuclear~ conduzidos de acordo com proceáunentos aprovidos;
(iv) prOcedimentos sejam .;.w,.lecidos · para responder a
ocorrências operacionais antecipadas e a acidentes;..

campos relacionados
instaiiÇio;
•

.

.

téaüa,

. (v) apoio
e de engenharia necessários ém todos os
com Segurança estejam disponíveis durante o .período de 'vida da
.
.

..

(vi) incidentes significativos. para a segurança sejam

relatados. em tempo hábil, pelo detentor da competente licença ao órglo regulatório;

·.

(vii) programas de coleta e arlâ65e' ·da ~~~
operacional sejam estabelecidos. os rt"SUitados obtidos e as conclusões a que se. chegue

re5Ultem em ações efetivas e que os mecanismos existentes sejam utilizados para
eompa.rtilhar C-1Cperiênciu importantes com os organismos internacionais e outns
organiz:açOes operadoras e órgãos regulatórios;
·

(VIoi) li geraç!o de rejeitos radioativos resulllltteo da
operaçlo de instalações nucleares seja mantida no mírumo pmicivd para o processo em
apreço. tanto em atividade quanto em volume. e qualquer tratamento nec:essi.rio e
annazenamento de combustível usado e rejeitos. diretamente relacionados com 1 operaçJo
e no mesmo local da instalação nuclear. leve em consideraçlo o acondicionamento e a
disposição final.

CAPiTIJLOJ. REUNIÕES DAS PARTES CONTRATANTES
ARTIGO 20. REUNIÕES DE REVI~ÃO

I. As Partes Contratantes rcalizarlo mJniôes (doravante
denominadas "reuniões de revisão") com o fim de rever os refatõrios SUbmetidos de
acordo com o Anigo s. em conformidade com os procedimentos adotaàos sob o Anigo
22.
2. Sujeito às pro.,i!ÕeS do Artigo 24, subgrupos compostos
por representantes das Partes Contratantes podem ser estabelecidos e funcionar durante u
reuniacs de re\'isio conforme seja considerado necessário para o propósito de revislr
matêrias especifiCas contidas nonelatôrios.

3. Cada Pane Contratante teri adequada oponuniclade para
discutir os relatórios submetidos por outras Partes Contratantes c busc:ar esclarecimentos
sobre u.is relar:órios.
-
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ARTIGO 21. CALENDÁRIO

. . . ... ·. .

.·

I. Umueunilo prepantória da Putei C - deveri

.

oei: reolizlda ao prazo de
a doia de Olllrlda em visor deola Coawnçio.
. &16' sciJ·mesesopós
.
'
.
2. Nesta

......ao

prepltll§ria. .. Partes

c-

de~erminulo .. datas para • primeira ..,.,.., de múlo. &la retmilo - . - . tio·
logo qtWIIO possível. mas DO miximo até trinta ...... lpÓS a~ de Olllrlda <ID YÍgor da

Convmçlo.

•
3. Em cac1a reunilo do reWJo. ... Putes c mmilo. o intervolo....., u ........ do miolo ....

de~aminlrlo. data para. próxima

eoccederi trl!s IDOS.

... :.

-~

AR1'tGQ'22. ARRANJOS PR0a;DIMENTAIS

. . .: .·' . : . · : 1:

conf.,.,.._

Na~ preparatória.~ Íer lugor em
com o AniJ10 21. as Partes ConlmJD!eS prepanrlo e adorarlo, por~ Rearll.da
ProcedímentoeRegruf'manc:eiru. AsPutes.C-eMII' c IÓemporticulore
de acordo com as Regras de Procedimenlo: .
..
.
. ... :.· ·:;.
· '·' ' ,.. '" ... ·- (i) "ciifeirizà sobre a
e a estrutura doa rdalórios a
serem 5Ubmdidos segundo o ArtigoS;

ionn.

.

. ...

~

: .:

.•

'

~

(Ü). doia de submisslo de llis relatórios:

(iii) o

2.

Processo de múlo _de l l i s - .

'Nas reum~ de revislo as: hrtes Conll'ltllllés podem.

i:l!ó riecessário, rever o5 lrranjO. estabelec:idos Consoante os sub-p&Jisrofi>s (i) a (iii)
acima. e adotú revisaes por consenso, a menos que estabelecido difera......,lle pelos
Regru de Procedimento. EJu também poderio emmdar u Regras c1o , , r • ..., • ..
Regru F'moncejru, por conseoso.

ARTIGO 23, REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

Uma reunilo extraordinária das Partes Contratantes setá

realizada:
(i) se llSSim convier a maioria das Partes Contratantes
presente e votante numa reurülo~ sendo as abstenç6cs consideradas como voto efetivado; .
(ii) mediante solieitaçlo escrita de uma Parte Contratante,
dentro de seis meses da comunicaçlo. do pedido às Partes Contn:tantes e da redpçlo da
notificaçlo pelo secretariado referidD..no Artigo 28~ de que a solicitaçlo foi apoiada pela
maioria das Partes Contratantes.

ARTIGO 24. PRESENÇA.

I. Cada Parte Conlnlt>nte co~ is reuniões e será
representada por um delegado e por tantos Rl~tos. espeaalistas e assessores quantos
considerar necessários.
·
2. As Partes Contratantes poderio convidar~ por consenso.
qualquer organizaçiO in~vemamcntal. que tenha çompet:~ nas matérias regidas por
esta Convençlo. para participar~ como observadora. de qualquer reunilo ou de sessões
especifrcas a respeito. Os observadores serlo solicitados a aceitar. por escrito. e
antecipadamente, as disposiçl!es do Artigo 27.

00330

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de I 996

ARTIGO 25. REIA:róRfOS RESUMIDOS
·

disponíveis

10

As Partes Contratantes adotark,. por consenso. e tomu1o

públi.co um doc;umento que se referirá· aos assuntos disartidos e is

conclusOes a que se tenha c:hegado durante uma reunilo.

ARTIGO :16. IDIOMAS
.
I. Os idiomas du reuniões du Partd Contralalltes serlo
lrabe; chino!s, i~ liancà, russo e espanbol, a menos que u Resru·de Pmadjnwto

disponham diki~e.
2. Os rela!órios, submetidos seguodo

o ArtigO S. serlo

~-no idioma nocionol da Parte Contralallte que os submeter ou em "."! únic;o
1dioma dOSignado, a ser &C\)fdado nas ~ de Preeedimelllo. Cuo o rela!ório !"!"

submetido em idioma nocionol dMno do idioma designado, wna ttoduçlo do rela!óno
pano idioma designado..,. fornecida pela~ CoelrllaDte.

_,..a

•
3. Nio - - - .. provisllcs do porisrafo 2. ..
COI<II
M, O Wl-iado
ttadoçlo. ~O idioma designado. de rela!órioa
submetidos em qualquer outro dos idioma da mmilo.
. ·
•

ARTIGO 17. CONFIDENCIALIDADE.
Os disposilivos desta Convençlo nlo afetorlo os direitos e

I.

obrigiÇões du Partes Contratant~

Sob seu sistema juridico, de pfOieger a inf~
contni a sua publiCidade. Pua os Objetivàs do presente Artigo, "informaçlo" inclui. inter
,alia, (i} dados pesspais; ·(ü} iilfonniçÍo protegida por direitos di: pro~ mielectual
llu confidenc:ialide industrill ou comercial: e (üi) informaçlo relacioaad& com a
segunnça nocionol ou com a pfOioçlo fisica de m11criais nuéleara ou imtaloçll<t
nucleares.
Quando. no contexto desta Convençlo. uma Parte
Conttatan!e ror.- infixmoçlo por ela idetnificada como protegida, III como descrito
no parágrafo I, III illf~ ..,. USida somente pua u fil)alidades pua as quais roi
fornecida e sua confidenci.olidadc será respeitadL

2.

O conteudo dos debares durante o exame dos relatórios
pelas Partes. Contratantes a c:ada reunilo será confidencial.

3.

ARTIGO lS. SECRETARIADO
A Agbtcia Internacional de Energia Atõmic:a. (doravante
referida como a • A~·) proverá o secretariado pa_ra u reuniões das Panes
Contrai antes.

2. o oecn:<ariado:
(i) convoc:ui, prepanni e IOmecerii

reu~ du Partes Contratanles;

• (ii)

·

.S

serviços du

trorumitirá às Partes Contratantes infbnnações

recebidas, ou preparadu.-de acordo ccin u disposiçl5es desta Convençio.

Os custos em que a AJêncla incorrer no exen:icio ·das
funções a que se rllferem os sub-psnígrafos (i) e (iii acuna ser1o assumidos pOJa Agfncia

como pane de seu orçamento rosufar.
que

&

·
3. As Partes Contratantes podem.; por C'OI\SieMC). solicitar
Agfnda preste outros serviços em 1poio às reunii5es diS Partes Contrltlntes. A
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semços se des pud....., ser r.alizados 1K> imbito de ...,
programa e ~o rqpJ!ar. Caso isto nlo seja possivel. a Agência poderi prescar tais
serviços selO< c:oneedido finonciamento voluntirio proveniente de outra f"onte.
Agência poderi prestar llis

....

•...·..

CAPiTuLO 4.. CLÁUSULAS FINAIS E OUTRAS PISPOSIÇÔES
A.llTIGO 29. SOLUÇÃO DE DESACORDOS.

oo mlliS Panes
Panes C0111nlari10S
... lml>iloda- dai Panes c - c o m ...... a resolve< o
Em easo de desacordo

Ctriitt-

-

e111re duas

...-o iiutal"daÇI.> oo aplicaçJo desta Començio, u

-

'
. . . ··~ ._ ' ...-· .. ;),._ :;., '
~-~~RA,RAMCAÇÀO.ACEITAÇÀO,APROVACÀO,

1

rdo.:

.·-:·..• ~ ..

.

~

.

.....

.

'

';-,: . "" '

. .. .

.

..

.

.

. •;

~

I. Esta Convençio eswi aberta i - J>C!I" todos os
Estados. oa sede da~ em
da 20 de setembro de t994 até- entrada em
vigor.

v-.

,;~:E.::~;~'c~~;i;, eslá oujei1a à núllcaçlo· -~ou
3. Apóo- entnda em visor. estaConvençlo eswi aberta
pua IICCISio da todolosEsladol.
·
.. 4. (i) Esta Convençto eswi aberta i USÚIIICHa"" 11CC1S1o
pela
orpni"?""
~
de Estados
iDtegra;io
'"' de OUirl
- competlnc:ia
- ·eom
quel<loçio
...
ors • oç'o sqa ..,....tuida por
roberanos
e tenha
a
oegoriaçlo. concfnslp e aplic:oçlo da aeonlos iulanociouais em llillériu llllldas por esta

Convmçfo.

seu~

.

nome.

~euJi~Emditd:'!~':t~;.~.::

Convençlo llribui a Estados Pana.

.
(iii) Ao se tomar' parte desta Convenç!o. uma tal
organizaçlo transmitini ao Depositário. referido no Artigo 34. uma declaração indicando
que Estados sllo seus membros. que artigos da Convenção a ela s!Q aplicáveis, e qual a
extenslo de !Rll. competência no campo abrangido por tais artig?s.

Estados Membros.

(iv) Tal organização não terá voto além daqueles de seus

S. Os instrumentos de ratificação~ aceitação. apr~vação ou
aces"o serão depositados junto ao Depositário.
.
·
ARTIGO 31. ENTRADA EM VIGOR
1. Esta Convençio entrará em vigor no nonagésimo dia
após ,a data do depósito junto 10 Depositário do vigtsimo segundo instrumento de
ratificaç:lo, aeeitaçlo ou aprovaçlo. incluindo os instrumentos de dezesset:e Estados que
dispomlwD. cada um, de pelo mOOK>S uma instalaçio nuclear, que tenha atingxdo
critiealidade em um núcleo de reatar.
2.' e:ara cada Êstado ou organiz&çio regional de integração

ou de outra natureza que ratifique. aceite,. aprove ou Keda a esta ConvCQÇão após a data
do depósito do último instrumento requerido para satisfazer as condições descritas no
JllliB'ú<! I, esta Convençlo entrará em visor no nonagésimo dia após a dsta do depósito,
Junto ao Depositário. do instrumento apropriado, por tal Estado ou organizaçlo.
·
ARTIGO 32. EMENDAS Á CONVENÇÃO

·
. L' QualqUer Parte Contratanté poderá propor eznet1das a
esta Convençio. A3 propostas de emendas sedo coMideradas em uma reunião de revido
ou em u~ reunilo extraordinária. .

00332

·ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996 ·

·
·
. • 2. O texto de qualq= propOsta de emenda e as nzl!cs qua
a motivUlllll devetlo ,... fornecidas ao Depositário, que comunic:ad a proposta às Partes
ConttaWttes, de imediato, o pelo menos noventa dias antes da reunilo i qual m
su~,r:.considerlçlo. Quaisquer COII1ellláriol RC<bidos sobre a PfOPO'I& em causa
sedo .
pelo Depositário às Partes Conlntantes..
.

3. As Portes Contratantes deé:idirfo. após a consideraçlo da
proposta de emenda se estam adotada por eonseoso. ou. lia làlta de eonsenro, sem

submetida a uma Conkreilc:ia Diplornólica. A decisiG de su"- uma ........- de
emenda a uma Coafêlência Diplomática demandará o '1010 de múoriade doiÓ. . .das
Partes Contratantes pmentes e votanles na reunilo, desde que pelo menos - d a s
Partes ContnllllleS es1eja pmente 110 ...,_.., da votaçlo. Aa abstençê!o oor1o
·. consideradas como voto efe!Mdo.
.
.
. ' 4. À Coo!l:ri!ncia DiplooÍáâco
c:omiderv o - u
......SU *esta CoavCIIÇio deveri ser COIM>Ca<la pelo~ e realizada 110 periodo

máximo de 1Jl!1 ano após a tolllada da decido a!)rOIIriad.o. de acordo com o pariarafo 3
desiO.Anigo. A C<infezência Diplomática envidari todos o5 esforços
que u
......SU sejam .adotadas por C<>nsenso, Caao este !!.lo. iieja pouMI, u ......SU adoladaapor maioria dodoioterços de~as Partes Colllni&DieO.·

para._,...

.
S. Emendas a esta Convençio adotadas segundo · ós
~ 3 o 4111:ima eslalio sujeitas i rarificlç!!o, KeitoçAo, aprovaçio, ou coolirmoçlo
pelu Partes Ccmtrmntea, e entrado em vigor poora aquelas Partes c - que u
........ ra!ifieado, aceito, aprovado ... ecmtinnado, 00 ~ dia após a'.-pçio
pelo Depositário doo ÍIISII'Umel!toa, pertiaeatcs por pelo .... quutos.das Partes
contnrtlnteS: ...... I Part~ Conln!lante qll<' subsequentemente ratifiqu<. aceite. lj)!'OVC 011
confiirne u emendu em apreço, ws emendas entrar1o em vigor no nonagésiqlo dia
depOis de aquela Parte Contrllante ter depositedo o seu instnuoento pertinente.
'

'

"

.

'

'

ARTIGO 33. DENÚNCIA

1. QuaiqÚer

Porte ·Contralall!e · p(,de

Convençlo por meio de ootificaç!o esaila ao Depositário.

deauociar esta

2. A denúncia produzirt efeitos um ano depois de
011 em data posterior do aconlo. com o

·

recdrimento da notificaçio pelo Depositário,
especilicad<l na ootificaç!o. ·

ARTIGO 34. DEPOSITÁRIO
I. O Dirctor Geral da Agência'

m

o Depositário desta

2. O Depositário comunicará às Partes Contratant~~
(i) a assinatura . desta Convcnçlo e o depo~o dos
instrumentos de ratific:aç!o. aceitação. aprovaçlo ou acesslo•.de acordo CO!f' o Artigo 30;
{ii) a data em que a Convençloi entnr em VIgor.. de acordo
com o Artigo J t;

(iii) as notificações do denúncia da Convençlo e suas dalu.
feitas em conformidade eom o Artigo 33;
.
· .
(iv) as propostas de emendas a esta C~;?~ su~du
por Partes Contratantes. as "emendas adotadas pela relevante !=onf~ Diplomitica ou
pela reunilo das Partes Contratantes. e a data de entrada em VIgor das citadas emendas. de
ãcordo c:om o Artigo 32.
ARTIGO 35. TEXTOS A.VTtNTICOS

O original desta Convençlo, cujos textos ctn irabe. chinês,
ing!Cs. francCs. russo e espanhol sio igualmente autênticos, m depositadO junto ao
Depositário, que rctncterá cópias autenticadas do mesmo às Portes ColllratantcS. ·

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO NA 69, DE 1996
·(NA 242196, na Câmara dos Deputados)

Aprova o· texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República da
Namibia e o Governo da República Federativa do Brasil, assinado ·em 4 de
março de 1994, em Windhoek, República
da Namibia.

Cl CQNG~SSÓNACIONAL decreta:
1 o.

Art.

Fica

aprovado

o

texto

do

Acordo

de

Cooperaçã? entre o Governo da República da Namibia e o Governo
da República Fede~ti'ÍTa do Brasil, assinado em 4 de março de
.-"'--~-

-

1994, em Windhoek, República da Namibia. · ·
Parágrafo
Congresso
revisão

único.

Ficam

Nacional· qua-isquer

dO

à

aprovação

do

a tos· que- ·-pessam -.resultax· em

referido . Acordô,' ·a:ssim· corno· qúâisqúer ·ajustes

complementares
Constituição

sujeitos

que,

nos

Federal,

termos

do

acarretem

inciso

I ·do

encargos

ou

art.

49

da

compromissos

gravosos ao patrirnônio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N" 1.103, DE 1995
Senh.,... MembRJs do Cougnosso Nacional,
De conCormldade com o disposlo DO atligo 49, incillo I. da CODStituiçfo Federal,

lllbmelo t elevada consideroçao de Vossas Excel!nc:W. acompanhado de E>posiçfo de Motivos
do Senhor Millistto de Esw!O das R.elaçl!es Exr<:riores. o U:•to do Acordo de c~ entn: o
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GoYmlo da Repdbli<a da Namlbla e o Gove<1io da Reptlblica Federativa do BlliSil. assinado em 4
de DWÇO de 1994, em WUldhoek. Repáblica da Namfbia.

Brasaia.. 24

de outUbio

de 1995..

l ___ _

EX:posi.ção ele Motivos n9 582/.DAF-II/DAI- MRE- PEX'r Bras NAM. 18 CÍeJ
•

OUtubro do

1995~

do Senhor Ministro de Estado das
Excelontissimo

~enhor

Relaç~es

Presidente da

.•. ' .

Exteriores.

Rep~lica,

Submeto à consideraçi.o ele Vossa· EXca:lincia o
aneXo projeto de Menàag~ ao Conqresso Nacional que enc:aminha,
para aprovação, o texto do Aeo~o de Cooperaçi.o N~val, ~ss.i~do em
windhoak, RePllblica ela H~ia, ...; 4 de março de -Í994 -~ pele
Governo da. República Federativa do Brasil • o Governo da Repdblica
... da Nam.il:lia.

'2.
A eooperaçio ·naval coa a Nasibia tea por
objet"vo
primordial
apoiar a constituiçio
4a · Ua ·Naval do
.
~
.
:-.t:iniatério ela De:tesa d.:lquele pais. o Brasil :foi solicitado a
Presta: t&1 auXi11~ devido tanto à compe~fnc~.~•cnica deãQftstra~~
por sua Marinha quanto . pelo alto . nivel do _<!Uloqo :P~~1ticc
bila~era.~~ iniciado coa a SWAPO (•Soutbweat Af'rica. People'~
Orqanizat~on•) antes da independ•ncia da Hamibia . . 1990.
3.
possibi~itará

Do
ponto · de vista brasilei;-o.,
tal Acorde
um reforço da presença da Namibia no AtlAntieo Sul~

permitindo-lhe desenvolver uma politica naval sem a
d.e paises terceirOs.

intertarinci~

A· parte
operativa ·dó Acordo limitou-se
primeira t'ase da cooperação, a qual. dáverá. ater-se à formaÇ;io cü
recursos humanos. As demais fas~s est.\o indicadas no Apêndice .
deverão ter sua implementação requladã p()~ :crotocolos. ~dicionais.
4.

Respeitosamente,

;Z.

&

WIZ IT.LIPf

Ministro de Estado

.e c ..

~

"l .. · ···.!.... ,r.·

d~s

e ..
~REIA

Relações Exteriores

.,

........

~--

..
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pu

~·
ou.u.eaJ;••a•

CIIIIJSSII!S PEbWIENTI!S ..

I -

,_

r lfMilltttll

clef•"""-" sobre~ KOrdos ou

---.oc-oncargooouc~

p

DA OIIGAI'IIZAc;ÃO DOS PODI!IeS
~I

cI :I 10 PMIWIIÓIIO NCIOftlt

.--

-

DO POD!II U!GISIATIVO

----X-------·--.----·---·

ACORDO D! COOPERAçAO
ENTRE
O :GOVERNO DA

REPOBLI~A·DA

HAM1BIA·

B

O GOVERNO DA RBPOBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

o Governo· da Republica da Na•lbia (por. inter•~dio
do'Hinlst6rio da Defesa~ e o' Governo da Repúblic• Federativa
do'Braail ( por intermddiO do Minist6rio da Marinha}~
doravante d''notli.nadoa "PaE'tes",

DESEJOSOS da· fortalecer oa laço• de aaizade
existente• . eritre seus doia palses;
,

for••• de

da neceSsidade de: ~rom:over todaa· ••
"sul-sul''; ·
·

CONSCIENTES·.
cooperaç:a~·

·
. 'RwcoN&EC-ENDÕ- · ciue seu§.. intere.asu_ co•un• no
Atlãntico. Sul provê• uma. sOlida. base de cooperAi;lo entre
.a•bos;
·
RECONHECENDO ta•bá• que o estabele'cimento de ua
relaciona•ento cooperativo no campo naval pro•overá tais
interesses; e
CONVENCIDOS que tal cooperaç~o lhas per•itirk
•elhor utilizar. e• prol do desenvolvimento social e
econô•ico de seus povos, os recursos dos mares e·do leito
•arinho e alcançar os beneficias tecnolbgicos advindes dai.

ACORDA~ O SEGUINTE:
ARTIGO

As ·f'artes eooperarlo... e·~tre si. cora o objetivo de
criar e fortificàr a Ala Nav~.l"do Ministério da Defesa da

Naalbia.

·

...
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ARTIGO II

As Partes ea·tàbelecerlo uma estÍ'utura de

cooperação para mon:i'iorar ·a implementaç.lo doa proa ramas
especl[iços acordados e para discutir e planejar etapas
futuras da cooperação. eonfor•• esta và se desenvolvendo e
progredindo ..... ·
ARTIGO·, II I

A estrutura de cooperaçlo deverk ser flexlvel. e
refletirà as necessidades operacionais doa prograaas ea.
andamento e os requisitos de planeja•ento. As alteraçOés 'e•
tal estrutura deverio ser i•ple•entadaa atraVés de troca de
correspondência entre o Hiniat.rio da Defesa e·o Hinist,rio
da Mar inlla.

·

ARTIGO IV

A for•açlo e treina•ento de oficiais • praças no
Brasil deverl constituir-se na etapa inicial da cooperaçlo~
A seleçlo do pessoal. que, constituirà o pri•~iro arupo
deverk estar conch1~da ·e•··seia ••••• apba a aaainatu..ra do
presente Acordo.
- ARTIGO V

O Ministro da Marinha deverà, por solicitaçlo do
Ministro da Defesa. des-ianar u•·oficial para aux.il.iar na
seleçao doa candidatos aos cursos de oficiais e. de
treina•ento de praças no Brasil, tanto para o pri•eiro arupo
co.o para os arupoa aubaeqOentea.
ARTIGO VI

O Kinist,rio da Marinha deverà, por'solicitaçlo
do Ministro da Defesa. auxiliar no fornecimento dos bens •
serviços listados no Apéndiee,.o qual constituirà parte
intearal deste A.côrdo.
.

: •.. :

.

.

. ARTIÇO VIf

De •odo a facilitar e acelerar o desenvolvi•ent'o
da eooperaç&o, aS Parte8 encorajaráo visitas de'
representantes autoricadoa

. industriais.

la inataiaçaea •ilitare•.•·

ARTIGO VIII

-·A.a, Partes ••••aurar&o~ n~a.teraoa daa le•l•laÇaea
e pr~ticas lesais viaentes ea cada.pala, a profeçlo aos
direitos de propriedade industrial e ao aisilo 'daa
infÔr•açGea clasaificadaa que vier•• a ••r intercaabladaa.
ARTIGO IX

Aa reaponaabllidadea financeiras para • etapa de
for11açlo e treinâ:•ento ·do peaa·oa-1 serl.o partilhada• :da
seauinte for•a:
·
(a) O Ministério da Hari'nha arcarà <:om os custos
totais referentes I formaç&o dos oficiais namibianos e ao
treina•ento das praças no Brasil.·

(bl O Minist~rio da Defesa pr9verà as passagens
Rio-Windhoek-Rio aos oficiais e praças namibianos,
bem como lhes fornecerà o dinheiro para despesas pessoais
durante su'a. estada no Brasil.
·
a~reas

ARTIGO X
O Ministério da Marinha arcará c:om as despesas
referentes à remuneraçlo do oficial ou oficiais de ligaç&o

e praças que permaneceria em Windhoek a fim de auxiliar
eassessorar o Hinistérip da Defesa nas. etapas inicial e
subseqüentes de cooperaçAQ. A determinação .~a necessidade de
tal oficial ou oficiais e praças e as ta.refas que lhe serão
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·ar ribuldas seria objeto de troca de correspondência ,entre o
Ministério da Defesa e o Ministério da Marinha. O
Ministério da Defesa fornecera ao oficial oü oficíais de

ligaçAo e praças um escritbrio

aprop~iado

e acomodações.

bem como· os meios di'! transporte. riecess.àrios ao cumprimento

de suas tarefas.

ARTIGO XI

A partilha das despesas relativas às etapas de
cooperação subseqüentes serão dP.finidas em Acordos
suplementares mencionados no Artigo XII deste Acordo.
ARTIGO XII

Par.a as etapas de cooperaçlo subseqUentes·. as
Partes redig'irão Acordos supl~m.entares que deverão conter.
caso necesSàrio, uma completa descriçlo do programa ou
programas a set·em implementados 9 uma definiçlo das'
responsabilidades atribuidas a cada Parte. inclusive as
f.inancejras, e um cronograma para a execuçlo das atividadeo~~

acordadas.
AR'UGO-XILI

Este Acordo poderà ser modificado por mUtuo
consentimento das Partes. As modificaçOes entraria em vigor
apbs .troe~ de correspondência entre as Partes que
especifique a data em que deverão ocorrer.
ARTIGO XIV

. Este Acordo peraanecerá ea vigor por u• perlodo
de cinco.(5) anos, aPbs o qual Será renovado automaticamente
por perlodos adicionais de dois (2).anos cada, a menos que
denunciado por escrito por qualquer das Partes através de
comunicado emitido seis (6} meses antes do tér~ino de ua
desses periodos.
ARTJGO XV

Cada uma das Partes se reserva ~ dir~ito de
denunciar;' total ou pai'cialmente, de forma tempodtria ou
·permanente; os termos deste Acordo.
ARTIGO lVI

· A denüncia desta Acordo·deverà ser feita por
escrito através dos canais diplomkticos e entrarà e. visor
eis {6J meses apbs o recebimento da respectiva notlficaç&o.
ARTIGO lVII

.A denUncia rilo impl icarâ e• su'spenslo das
·obrigações mencio_nadas no Artigo VI·II- deste Acordo. ne•
afetarA os progra•as ea execuç&o. a aenos que as Partes
decida• o contrArio.
-·· ~
EM TESTEMUNHO DO QUAL, os abaixo subscritos,
e1il:1tndo autorizados por seus respectivos governos, assina• o
pre.9ente Acordo.
Fel to em • . /Y.~«4'f_l?Ç.1:

.. ,

aos •.~..••. dias de

(/.-f.-!!.f:-{J

de 1994. em dois exemplares originais, sendo os textos
igualmente autê.ntfcos. Ho caso de qualquer divergência de
interpretação, o texto em inglês prevalecerà.

Mirio Auqu•to

~nto•

l!JI!)aixador

Pet.er MUe•bihanq•
Minbt.ro c!a

Wam!bia

Def•••

da

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00338

Julho de 1996

APENDICS

Lista dos bens e serviços que o Ministdrio da
Marinha està pronto a fornecer·ao Hinistdrio da Defe••·
dentro do escopo deste Acordo de·Cooperaçlo Naval entre a
Rephbliea.da ~amlbia e a RepUblica Federativa do Brasil.
't·.~ Execuçl.o de Ull levantamento hidroarlfico
completo
ou atualização dos levantamentos existente& do litoral
naaibianot aproveitamento ecoftõaico de seu litoral.

2 •. Implantaçlo de u• sistema de auxllios l naveaaçlo
para prOver segurança a essa atividade.
'

.

3. Dell•itaçlo d'os li•ltes do 11ar territoi-ial e da•
Aguas jQrisdicio~ala da República da Na•lbia e assistência
ao Governo.da:Namlbia durante as negociaç~es para o
estabelecimento das fronteiras laterais aarlti•as de seu ••r
territorial e àguas jurisdicionais.
.

. "'

~;..

~

... 4. Determinaçlo das rotas mais seguras para a navesaçao
costeira.·
S. Organização. dentrO da Ala Naval do Hiniat,rio da ·
do Patrulha Marltimo. coa o propbslto
do proteger os· interesses· nacionais da RepUblica da Na•lbla
e• seu mar territorial e àguas jurisdicionais, especial•ente
no que se refere à preservação dos recursos vivos e dos
recursos minerais da plataforma continental. Tal serviço.
deverã. também~· garantir a aanutenç3o da lei e da ordea
naquelas águas.

Defesa. de um Serviço

6. Provimento de navios apropriados às
Ala !lavai do Ministério da Defesa. ·

necesa~dades

da

7. Planejamento e desenvol"vimento da infraestrutura
adequada para sediar e apoiar logistlcamente tala naYioa.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO Ng 70, DE 1996
(Ng 245196, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e carga, celebrado entre o Governo da República Federativa do Bra.sil e o_Governo da República da Venezuela, em Caracas, em 4 de julho de
1995.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1°.

Fica aprovado o texto do Acordo de Trans-

porte Rodoviário Internacional· de Passageiros e

.
República

Carga,

cele-

brado entr.e o GQverno da República Federativa do .srasil e
Governo da

o

da Venezuel·a, em Caracas, em 4 de julho

·de 1995.
Parágrafo único.
gresso

.~acional

Ficam sujeitos à aprovação do Con-

quaisquer atos que. possam resultar em revisão

do referido Acordo, assim como. quaisquer ajústes 'eomplementares que, nos. termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, aCàrretem encargos ou compromissos gravósos ao patrimônio nacional.
Art. 2°. Este Decreto

~gislativo

entra em vigor na

data de sua publicação.

MENSAGEM N!! 884; DÉ'l995

De-

Se!!hozes Membn>s do~ Nacloaal,

sulliDelo leleYoda

CCllll O

~DO artf&o 49, iDclso l, da Q!nsfflnlçlo FedenJ,

coasldedçlo de Vossu EMeJ!nciu, """"P""IM de E>posiçlo de ~

do - · ~ do dao ~ l!x1aioreó, o do Acordo elo Taaaporlo
ltodorilrlo rn-wr elo Pamplroo. e Cllp, ceJebndo ea~m o
da Rqolbllca
l'<denllft do li.o.ü.;i; ·ao;.au,;da Repclbllca da ·v;;.,;,.,..., euiCuw:a,'em.-4 elo juiiiD elo 1995.

aov.mo

Br&1rua,

Zl

elo . oaoa to

elo ~995.

Bru1.:lia,. :."Is,. ela aqosto
ele 19St5.
EXPOSICAO OE
1995
. MOTIVOS'
.
.-. !lo.. 454;
. . . ·os 15'oS:'AGQSrc>.os
~ .
.- ~
. , OO.SENHOR MI~·
NI~O

.. . .

.

DB ESTADO DAS RELAÇOES. EX'l'E~lQ~ ;:
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-~- • .v.......ala c:e1-=ana - ~; ~ cUa .4 da
jul.bO ~.... ~_95,",0·.~:-~.'fnD&pO>:te
IntazDactonal.
da Pauqa~. •--~'- O..ajusta foi ,...ilwfo P"Z' llha·.~ a

-io

Viaita <?fiei&!. - . -~~0!', v - · .EXcaJ.-.:. ~~ -capiQJ..

a.

A ....!Dat=a:<lá -icmado ato-~

.

.

-~-

iDaen-

. . no · · - da Wciat:iva pua P"""'!'"" , _ ·aio&'
aprox•w•Çio poÜt:ica ezd:re · doia paiM& a - · up1a
~
_.,.l.t o
Mial.· llla!lando.. da·
a
~-todo&··-· aapactoa do trlJiaito··.da paaa-üoa a
C&l:9& coa aquela paill~ illaiuaiv•. no. qae a&· retua u . . , . . altanda<Jilriaa, da H<JUZO, ~atrat:ivaa • illi9r&t6riaa, o
Àeoz:do pe..it:iá- o pzogreaaivo · - do intercA>obio coaarcial.
ena:. Brasil - - eapecial,
- • v~.
.. .....a reo;~üo
. ··-·- lloJ:ta
--- ----.
. .
.

--ift

·-·~--

'·~-.

s.-

C0114iç6a, el..,.. ~ ~o da v EXcal.Anaia o ....._ pi:Ojato da ......_ . - CQDIJ%11&0 JJacJ.cnál, a
3.

qual,-rnea:-'""• ~ ~- ~ ~

RadoYUrio

· anU:. o~ ~ do - i l • v....uúel.a •. ·

-·

~ioDa1
··

ACORDO OE TRANSPORTE RODOVIÂRIO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
~ CARGA
ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E

o

COVERNO

DA

REPOBLICA

DA
-.·-·-~·

VENEZUEI.A

.,..........

9 qoverno da República Federati~a do BraSil
.e

o Governo da Re_pública cJa

V~..nezuela..

(doravante denominados "Partes Contratantes•)
At:titndendo i conveniênCia ·de contar· coca um instrumento leqal
qua regulariza o transporte rodoviário de passageiros e car9a entre os
dois pa!ses ~ lixe os princ!pios fundamentais de reciprocidade capazes
de integrar e c~ntar . seus leq!timos interesses nesse setor de
atividacles,

ARTroo 1

Os termos deste Acordo aplicar-se~ão a~ transporte ~doviãrio
internacional de passageiros e carqa entra as P~s Cont:Catantes tanto
em" tran'sPõi'te direto como em trinsito a tereeti-OS 'pa!3eS.:
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ARTIGO

1) Tran~porte
o

por

2'

rodovift:

tra~~~orte

comercial

efetuado

por

ve!culos

qu•

.elllp:requ~
rodovias como infra-estrutura·
Vi&ri.aJ
.
.
·~

2)

Transporte rodoviftrio intc!rnaeiOna!:

o t:ansporte por rodovia que, em seu. percur90, çtui& pelo
meno~.~ ponto na fronteira entre os doia pa!sesr
31 Transoorte eom!!reial :·

o serviço públ~eo de,~transport~ de passag~iros e carga
realiz: ado por ?D'- ·tl:"aos~o~sdor O.utoriZad.o, P.or corits de
terceiros e mediante .r.etri]:)ui,ç:io; .
4) Transcorte de

passaqeiros~

'o serviço~re~r!z:ado para o translado de pessoas, de forma
l:eqular, de
acordo eom os itinerários, horhios e
freqUências aprovados desde o local de oriq~ ao local de
~destino .e entre ._cidades de c!ois ou mai~ _pa!ses'.
5)

carg11:
toda mercadoria
comere tal.

6)

V~!culo

que

possa

s~r

objeto

de

transport~

automotor de transporte de passaceiros:

artefato, com os elementos que constituem o ~quipsmento
normal
para
tran!'lporte,
desti,:,ado
a
transportar
. passageiros por roclovi~, mecÍiante tração própria;

.

7) Veiculo automotor. de transporte de carga:...

artefato, 'com os elementos que constituem o equipamento
'
normal para trans~orte,
destinado a transpo~tar carqa'
por rodovia, m~diante traçãb própria ou suscetível ela ser
rebocada~

8) Tripul.sc:ão!,
pessoal. ernpreq":Ldq pox:;. transportador .. e c:rade:ç.t;iado
este, que acompanha o ~e!culo em sua ope:raç~;

po:r ,
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9), Emp.rf'!5& t:ransportadorar
lG~qallaente

penca . juric!ir:a,

c:onstit:u!da,

incl.u.ivs

cooPerativ&, ·~tor1za4a, u.oa t~moa 4~ · pr••en~~ Acorio, a
nauzu: o transporte z:o4ovi&:l.o inte:nuiCional'
10)

Transportado:~:: "indiv!c!tHtl cr'!d•neiadot-L:~
5)85·0~~

!Ide&

qu•

t''!l5liza.

f1fii.Íl!tpOJ:tft

~of>:.'

•..

respOnsabilidade ~e ums.emPiesa tran;pOrc~dora haDilitada

autorizada

11)

Transport~

operar

no

transporte

internacional,

de carqa prócriar

transporte realizado
por
empresas
~ja
comercial principal ~não s~ja o transp~rte
r~erado,

que se

nos

~t:ivi~ade

ds

carga

efetuado

com ve!culos de sua. propriedade, e
aplique excl.usivsmente i carqa que utiliza. para

aeu consumo ou para diairibuiçio dos s~us produtos.
ARTIGO 3

Ficam autorizadas· a' entrada e a sa!da de ve!culos das Partes·
Contratantes que tran~portem passageiros oU· carga através dos pontos
h~ilitados na
tronteira, com base na rec1procidade, de conformidade
. coa as leis- fi n,9ulamefttos "exiStenteS~ 1!ia cada pa"!s e nas condiçÕes
~st&beleeidas neste Aco~o e seus ane~s •
ARTIGO 4

Os transportado~• autorizados de uma das Partes Contratantes
nlo Poderio realizar transporte doméstico no território da outra,· sob
pena de cassação da autorização do tranSporte internacional.
ARTIGO 5
~ disposições
do presente A~rdo· nio ~presentarão, ea
caso, restrição is facilidades sobre ~an·sp?rte tronteir~ç~ que·.
•• concedem atual.Jrlente ou se poderão conceder·mutuamenta as Partes
'Contratantes. ·

nenhUm

As · sutorizações a qua · ·~ ref&re o Aitiqo 3 · só ~rio
Outo:9adas · a ve!culos que tran~.ita:ell · !fob . a "respon"Sabilidade de
empre:llllS transportadoras
habilitada:~, que·' tenh.u~ obtido au.torizações,.·
cbeclecid& a leqisltlçio dos pais a cuja juri.sdição pertençam, b~ como
U :rtoD~as · d• ·qarantill" ds entrada:, retorno, tr!nsito e transporta• ds
caclll ··wna ctU~ Partes cofttratantes •. ·
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ARTIGO 1
Sa1vo as d13posi;6as_esp~ci~i• ~esta Acordo e seus anexos, os

transportadores autorizãdos, o p4ssoal empregado, os ve!eulos, os
equipamentos e os se%!iços qUe preStem, ~stão sujei~os a todas as
nOmas • ra9'ultunentos Vigentes no território de ead.a p4!s, reconhecendo
cada uma . da~ Partes · :contratsntéS·•o, direito. d~. ?~tr~ . d~ ~pectir a
,preata;lo 'de sen-it;o U seu territ)!ir.io, quand.o não seju cwa.pridas u
eondi;ões • os requisitos estabelee:UioS em sua legisla-ção.

·

ARTIGO 8

Cada

Parte

Contratante

transportadores, ve!culos

e

aplicar&

trip~lações

da

em

seu

outra

te%ritório aos

P~te

as

mesmas

disposições leqais e regulamentares que apliC&m aos do seu preprio ,pa!s
psra o_transporte objeto.deste Acordo.

ARTIGO 9

Oa ve!culos
deverão · efetuar
a passagem de fronteira
unicamente através dos pontes habili~ado' pelas Partes Contratantes.

ARTIGO 10

Aa·Partes Co~t;atantes determinario os pontos habilitados de
patiaaCJem da. · f.z:cntaira,. rotas,.· itineril:ios e term:.inJJi• a ••rutilizados dentro de seus territórios,. os quais dever!o aer aquales que
ofereç~ as melhores condições de operação, propo.z:cionando os aenorea
custos de
transporte,. ~p.z:e de conformidade coa os princ!pioa

e,tabelecidos neste Acordo.
ARTIGO 11

As carCJ&S transportadas ~~rio submetidas, nos pontos
fronteira hahilitados, . ao d~spacho
aduaneiro cor.z:~spondente,.
conformidade com a 1eqislação vigente d~ cada Parte.
1.

de

de

2.
As Partes Contratantes concederão facilidades, nas alflndeqa'
4~: iro,ntCi.ra, ·!!OS vê~!~~ios- . e. ·aos· ~o~t6inereS- que estftjam fechadoa cce
setls laci:-es intactos. se for necessli.rlo, -a alfãitdeqa poderá coloctU" ~
pr6prio lacre.
All'rl'GO 12

1; .
os. ve!culos e seus equipamentos devem. sair do . pa!s em que
ing:ressara.m- dentro · doa prazos que t~nhl!.tD sido acordados,. mantidas as
~· caracter!sticas v~rificadas no momento da ent~ada.

2.:
DI csao de e.ci.den.te
aduaneiras permi~irao ·a sa!da

d~vidamente comprcvado, a•. autOridades
de paIs dM ve!cul.cs que tenham sofJ:ido ·
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dano• irrepar&veis, · ap6s determin~ç;_o nesse sl!ntido e autorização por·
pãrts das autoridades competentes eS?ecializadas em ~rins i to, SII!JIP.a:tt
q\001

a) o propriet&rio
,ravamss d•

se subm&ta

ao pagamento

importa~~ ~xiqiveisJ ou

dos

direitos

e

sido
abandonados 1 pela
triPulação s
qu
o
transportador .ou o interes~do tenha ·~_prido c~ 't~-· ~·:
cbriqaçSes, l~almente contra!das no' Ya!s em quS oeomu o
'
acidente •..

l:t) tenham

ARTIGO ll

A ~ipulaçio
dos ve!eulos
deverá estar~ amparada por
documantacmo que lhe permita o'exe:e!cio de suas funções e que lhe ser&
fornecida pelss autoridades competentes do pa!s
quais ·serão reconhecidos por ambas 4:' Jlutes.

a que

pertence.~;

os

ARTIGO 14

Cada

Pa~:te

coa-e~•-••

. .n-.~•

a

-ir.&-•

dimensões, pesos máximos e demais normas técnicas
territ6rio para a circulaç;o interna de v.toulos.

info:naad."

ex'igidas

110b~

aa

em. seu

ARTIGO 15

Os transportadores ~~tar~o obriqados a ~~qurar os ris~s de
transporte, ~
relação a terceiros e i tri~ulação. Cada Parte
Contratante &dotará medidas leq~slativas internas que pe~itaa a
emi.ssiio ds
cert.ificaclos ele
apóliçes ele
seguro
com
validade
internacional. os seguros com que devem contar ~~J~mPre~as de uma das
Partes poderio
ser cOntratados
no pa!s
~
que
se
interntt
t8mporariamente o veiculo, ou no pa!s de Oriqem do mesmo, obedecaado ao
princ!pio
da
reciproci~ade. . Neste
últi~o
caso,
elevar&
responsabili~ar-se pelo
seguro uma entidade ou or9anismo do pais onde
!' • interne.

ARTIGO' 16

As Partes Contratantes pod~rão p~rmitir a circulação de
ve!culos cujas caracter!sticas, Cu as" de suas carqas, sejam especiais
?u diferentes das estabelecidas nas respec~ivas legislações, com prévi~
tramitação das
correspondentes . autorizações
especiai.s junto
is
autoridades competentes.

ARTIGO' i7

As . dispos{çõos.
e;pec!dC~s . ~. operativ~s' q~~. ·.. r~~~.
'diferentes as"pectos í:ompreenclidos h~- ·presen·t.~- A~rdo : ~erio objeto _d&
normas contid~s em anêxos, que·se ~~ferem aós 4sp&etos organizacionais
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e .~a"~cion!~~.. de :!!~_ros, J!li9'rat;P.r*'çs .e. a~~ros:que .·fonuua pa:tte.
~~~~e ~~o! r ~por ~i~ ·cump.;itlle:!J1;0! seric- ~•spo~&veis. osuorq1Ulismo8: •.
competentes de cada pa!s •.
ARTIGO 18
Ati.. ~ Partes Jont:ratantes
poderio
concluir·. insti:umentos
ccaplementaás · a · elft Acordo sobre os diferentes ·. upeetos nele ··
c:ot~sic!era.dc:Jr.,.:·~ espeeialJiente · ho ··que··,. se" refe:te:' ·....-: critério• ··'da
:ecipJ:OC~~.
~r~sac6es· e · nos demai.• aspectO.: técnicos . e.
opeJ:"aciOD&ia •.. OI .nc;4.pnados instzumentos nlo- podulct,_, ... nenhua c.1o-,.

na.•

contrariar oa anula4 os dispositivos deste Acordo.
ARTIGO U

l.

As Partes

~ompfttentes

Contratante~ designam
como orqani~mos
respons&veis pelo cumprimentos deste Acordos

Nacionais

a) no Brasil: o Ministério ~os Transportes, por intermédio do
Departftmento dft Transportes Rodoviários da Secretaria.~e
Produçrio1
b) na Venezuelas

por

inte.rm&dio

o

Min~ster~o.

da

da Transporte e comunicaçQes,
Dirsçio
do Serviço
Autónomo de

Trsnspo~te T~estre.

2.
As Partes Contratantes constituirio, por vJ.a diplomit~cs., umaComissio destinada a avalia. per~odicamente a ~xecução deste Acordo e a
IUierir as emendas qua se considere nec~ss&rio incorporar aoS anexos. A
Cc:aissi~ se
nunU& uma vez ao ano, por convocação de qualquer uma das
Partes, medJ.ante notificação pr&via formulada coa 60 (sessenta) dias de
antec:ed.i!ncia, ou extraordinariamente, quando :for necessãrio.· .•

ARTIGO 20

Cada uma das· Partes Contratantes·, notificará a outra da
concluslo do• requisitos le9ais internos necessários i aprovação do
presenta Acordo, o qual entrftr& em vigor na data ela última notific&Ç;o.
, ARTIGO 21

As controvérsias
Contratantes, em virtude da
serão 'resolvida•
mediante
diplom&tica

••

Partes
surgir entre
que P.ossam
interpreta~ão e da execuçio deste Acordo,
n8']0ciaçi;es diretas. eÉetuadss por via

'

ARTIGO 22·

O presentl!l A:eo:r4o poder&··· ser denunciado por qu:S!quer
Partes Contratantes, por vià ·diplom&tica~. ~m cujo caso cess&r& eaa
efeitos 6 (sei.s) meses após a d.eta da respectiva notificaçãO;

das· ·

:~éu'S·

ARTIGO 23

.
O presenta Aoc>rdo" podtiirl ser aocll:ficado. por en:ezt4i.entos das
Puteir C:~atanté..· · Ae .lcufic~cões,· , _ vea · not.i.fié:~s por via
iUPloa&tiea, ent:rarllo à ri~r na .f~J:.a. iDaicada. ~ Artig~ .:zo.. -
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A N E: X O

Aspectos

organíz~ionais

e Operacionais

C A P ! T U L O· I
outorqa de Permissões

ARTIGO 1

Os organismos de aplicaçã9 do Acordo outorgarão pe:tm.iss&o
oriqinal às empresas transportadoras de sua jurisdição e permissão
complementar às empresas transportador~s sob jurisdição da outra Parte
contr«tanto.
ARTIGO 2

As permissões
originais
sequintas requisitos bisicosz

serão

outorgadas,

atendido•

os

a) a empresa transportadora deverá ser constituída de acordo
oom a.leqislação do pa!s de sua 4uris4içãot
e o controle efetivo da
ineta.de da propriedade
empresa .transportadora devem est5r em mãos de nacionais do
pa!s de origem da mesma.

b) mais da

ARTIGO 3

A permissão

outorgada por uma das Partes contratanteS a uma
de sua ju~.isdiçi.o ser~ consid~e'rada pela outra
Parte Contrat«nte como credencial de que a empresa"tr5nsPortadora reúne
as qualidades de idoneidade e capacidade técnica, operacional e
financeira, exigíveis aos prestadores de serviços públicos.
~resa transport~dora

ARTIGO 4

Para habilitaçio
complementar, a empresa. trl!lnsportadora
deverá.apresentl!lr i.outra Pl!lrte Contratante, no prazo de 120.(cento e
vinte) dias a contar da data da expedição da permissão origin~ias
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a) cert~f~cado,de permissão original' expedido pela autoridade
compo.t.e~~ do· n•pectivo m:vaEU.~ ·· d• apUcaçio, nos ·
to~s

dos foxmularios I

b} instrumento público
repre3entante legal

d~

~ I~r

procuraç.ão, ·nomeando e constituindo

da empresa transportadora, com plenos.

pcd.ereS' para
adminb"tiiativos

rt!'pres'!!'!ntêi-la
•m
todOS'
os · atos
e- judiciais em que deva· 1nter:vir ·na
a ser lavrado
acordO CODl os
ju~isdiç~o do outro pa!s,
respectivos
organismos
de
·te:mo~
indicados
pelos
aplicaçéidt· ~.

de·

c) apÓlice de seguro de :t:jesponsabilidacie civil dos veicules.
ARTIGO 5

Desde que a empresa transportadora preencha os ~quisitos do
A:ctiqo 4, ter.!i sua autorização que lhe garante que pode'ri operar o
transporte rodoviário internacional, e~mprometendo-se ambas as Partes
contratantes a
evitar qaaisqaer - me~idas ·restritivas de carãter
econõmico que
possam dificultar
o livre
acesso das
empresas
transportadoras habilit~das naquele tran5por~e.
ARTIGO 6

Quaisquer alterações havidas na constituição e representação
empre!!la
transportadora h!!bilitada,
bem eom.o
na relação
e
identificaQio.da frota habilitada, seria processadas no orqanismo do
pa!s de ori9em e comunicadas i outra Parte Contratante através da fax
ou telex.
da

ARTIGO 7

A outorqa
e o cancelamento das pe:rmissões oriqinal e
complementar obedeceria is condições e termos de validade estabelecidos
mutuamente, atendidos os princípios de unitormi:a~ão.e simplificação de
critérios.

C A P t T· U L O II
Taxas, Direitos e Chapas Identificadoras

ARTIGO 9
1.
. Cada Parte Contratante dispensari as empresas transportadoras
habilitadas da outra Parte do pagamento d~ · cl.ir~i.tos e taxas refer.entes
! circulação e ao licenciamento dos seus ve!culos.
2.
Nada neste Artigo será considerado como isenção de taxas
cobradas-por serviços pÚblicos espec!ficos ~fetivamente·prestados.

3•

Os ve!culo.s

meneionaêlas neste
pelo pa!s de oriqem,
reconhecidas como válidas pela ~Utra·Parta Contratante.
pxov~dos da

dss

empres'as

ch~pas identific~~o~as

Artigo serão
quais serao

a3
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III.

Veicules e Instalações·Fixas
ARTIGO 9
Os ve!culos
~ ins~alações fixaS
{oficinas mecânicas e
axmazéns de depósito) hab~litados ~or uma das Partes Contratantes serão
recon.hecidos como aptos para a pres~ção: de·servi~o pela outra Parte
Contratan:ta sempra que, em relação aos ve!Culos,. as dimensões, os pesos
máximos e demais requisitOs técnicos se ajustem aos prec~iêos que
vigo~ na
do Acordo.

outra Parte

Contratante ressalvado o dispoSto no A:tigo 16

CAP 1 T U'L O IV
Inspeção Mec~ica

ARTIGO 10
C~da Parte COntratante reconhece A outra o direito de exercer
inspeção mecinicll dos ve!cUlos habilitados,. bem como de impedi.: a
prestação de sarviço de todo veiculo que não ofezeça as condições de
sec]W:'&nr;a exigicl4s pelos respectivos requlmtientos de ~insito e de
transporta rodovilirio •.

CAPfTULO

V

Controle:~

ARTIGO_ 11

das Partes Contratantes ~alizarâ o controle
çpersç,9es d~
todas
as · empreslls . transportadora:~
habil~tadas,
em
seu· próprio territSrio, 1nfor.=ando a outrs dos
resultados relativos às empresas transportadoras de sua 1jurisdição.
Cada

int~ral

uma.

das

MTIGO 12
As empresas transportadoras habilitadas~ qualquer que seja
sua jurisdição de origem, estarão obrigadas a apresentar a cada um dos
organismos de aplicação previstos no Artiqo 19 do Acordo as informações
cont&beis e estatisticas, conforme norm4s'e in~truções uniformes a
serem estabelecidas por mútuo acorda.
ARTIGO 1J

As Partes Contratantes acord~ em estabelecer documentos
padronizados da transporta rodoviário internacional (documentos d~
ido~eidade or;inário e complementar e documento para a descrição dE
ve!eulos).
ARTIGO U
1.·
Os documentos ,e formul.irios de carãter operacional previstos
neste Anexo seria redigidos n~ idiomas português e· espanhol, e sua
validade i~depende.de vis~_consul~r.
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fim, os •fac-simlesw das a~sinatur~s e os modelos
ou carimbos das autoridades e orqanismos cofnpetentes serão
rec~prccamente fornecidos mediante·t.oca de informações.espec!ficas.
Para esse

2.

da sinetes

CAP!TUL<j

Infrações

~

VI

Sarições

ARTIGo ts
M in:frações
aos dispositivo:~
leqais e regulamen.ta:es
eoaaetidas pelas empresas transportadoras habilitadas seria apw:'sda• e
pwddas de acordo coa a · leqlslação da Parte ~ontratante em cujot~itõrio tenham ocorrido, independentemente da juEisdiçio da empresa
transpor-tadora responsável.

ESPACO RESERVADO PARA O ESCUDO DE ARMAS DO PAlS E NOME 00 ORGANISMO
FORMUL.b.IO

I

1.

Documento de Idoneidade Ng

2.

o Diretor do Departamento de Transportes Rodoviários da Secretaria

de Produçio do Ministério dos TranspO:it:es certifica que, em consonânCia

com o Acordo de Transpo:te Rodovi&rio Internaciona~ de Passageiros e
Carga, a empresa abaixo designada est& sob jurisdição deste pa!s e taz
constar
autoriza o transporte internacional por rodovia, nos termos
que se segueuu

qu'

3.

Nome e domicílio legal da empresaz
Domic!lio

4. Porcentaq~ de propriedade e controle efetivo c;ta empresa
naçionais deste pa!sz

s.

Natureza do transporte:

6.

Modalidade

de

trifeqo

a

efetuar:

bilateral

com

eM- m&os

trifego

de

por

tron·t~ira" comum.
Oocumen~o

1.

de Idoneidade

N~

Quantidade de veicules com que operará:
Caminh6es,

Caminhões-tratores,

Semi-reboques e

Re"oques,

correspondentes a

toneladas de capacidade Domina! ds carga.

8.

Origem e destino do transporten

9.

:ttiner&rio e hor&rio no pa!sz

'
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11.

AnexosJ documentos da descriç;o de ve!culos.

u.

outorqados em

Julho de 1996

de

em

OOCU~mNTOS OE OESCRIÇ"O,DE VE%CULOS
FORMULAAIO

:!I

(certificado)

N~

• EMPRESA

Orlqem/Oestino

Documento de

Tipo

~o

Zdone~dade

Marca

Modelo

chassis

ANEXQ

Aspectos

d~

Eixos

n~

CMT

ccu

Tara

Pla~a

II

S~quros

ARTIGO

A obrigação de contrataçõo ede seguro para as empresas·que
realizarem transportes internacionaisr prevista neste Acordo, faz-se
extensiva aos propriet&rios ou motoristas dos veicules destinados ao
transporte de ca7ga própria, porém limitarido-a à responsabilidade civil
por lesões, morte ou d.anos a terceiros niÕ transportados.
ARTIGO 2
As autoridades
de controle
de divisas de cada Parte
Contratante autorizarão as transferências dos prêmios dos sequros e dos
pagamentos em razão de indenizações po: sinistros e despesas, em
cumprimento ao estabelecido neste Acordo.

ARTIGO l
As Partes ContratanteS se obrigam a intercambiar informações
referentes às no %mas vigentes ou is que venh~ a ser ditadas no futuro
sobre a responsabilidade civi1 e os seguros aos quais se retere este
Aeordo, bem como às disposições impositivas ón de outro car!tar que
gravem ,os prêlnios cobrado!!!. por conta dos seçuradores que assumam a
responsabilidade pelos riscos no exterior, como tambãm aqueles qravames
~ respeito
aos quais as mencionadas operações estarão isentas. Com
esta finalidade, as normas de aplicação tenderia a favorecer o
desenvolvimento. da atividade de seguros de transporte internacional e
evitar a dupla tributação.
ARTIGO 4
Para a apresentação à autoridade de controle, os seçuradores
que assum5m a cobertura fornecerão a seus representantes no outro pa!s
for.mulirios de certificados de cobertura, cem os seguint~s dadoss nome
e endereço do segurador, numeraçio corresporidente, noms e enda:eço da
empresa de transport~s, individualização e características do ve!cu~o,
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per!o4o de cobertura, riscos cobertos, importâncias seguradas, luqar e
data de ~ssão, nome e, endereço do r~present.ante •e , assi.nat'u:a. do

Msmo.
ARTIGO 5
Os valores m!nimos de
sió os sequintess

l.

cob~rtura

estabelecidos por este Acordo

a) petra danos a terceirós 1 não transportados :t

-a.u· morte

&

danos pessoais• US$ 20,000.00

a.2) danos materiais1 US$ 15,000.00 por
L~te

por sinistro

~u

~r

pessoa,

bemJ~

catástrofe: US$ 120,000.00

b) para danos a passageiross

b.lJ morte e/ou danos pessoais: US$ 2o,ooo.oo por pessoar
b.2} danos ":llateriais: US$ 500_.00 por passageiro;
Limite por
para morte

sinistro ou
e/ou danos

catástrofe: US$ 200,ooo.oo,
pessoais e US$ 10,000.00 para

dano' materiais.
Poderão
2.
seguradoras valores
neste Acordo.

livremente
acordados
entre
segurados
e
de eob8rturas .superiores aos m!nimos constantes

ARTIGO 6
Serõo válidos os seguros de responsabilidade civil cobertos
pelas empresas· seguradoras do pa!s de oriqem, desde que tenham acordos
coa empresas seguradoras do outro pa!s, pars a liquid&.e'io e pagamento
dos sinistros, em conformidade com as leis de cada pa!s.

ARTIGO 7
l.
Com a finalidade-de ·instrumentar os Artigos que antecedem
serão promovidos acordos entre entidades seguradoras ou resseguradoras,·

aam a devida •upervisão da• autoridade• de seguros, .da transporte ~
·controle de divisas de cada pa!s.
2.
As autoridades d~ "•guro d~·cada __ Parte Contratante acordam
estabelecer clSusulas uniform~s p~ra a apõlic~ do seguro previsto neste
Acordo.
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III

Aspecto3 Migr~tórios da~ Empresas
Trans~rtaàoras e da Tripulaçio
ARTIGO 1

Cada Parta Contr~tante p~r.mitiri a entrada e a sa!da, ds seu
Ta:ritôrio, da tripulação dos v~!culos em operação, habilitados para o
transporte terrestre int.ernaciona.l de passaqeiros ou de carqa, exiqindo
para tal fim tão-somente a apresentação da Carteira ou Cartio de
tripulante teirestre emitido pela.autoridade de ~qracão de seu pais.

ARTIGO 2
As

autoridades

d~

·

mi9'ração

das

Pa%-tes

autorizarão o ingresso ~ estada da tripulação
território pelo prazo de JO (tr·inta) iUas.

Contratantes

terrestre

'I!ID:

seu

ARTIGO 3

No caso
de força maior devidamente ~provada, ou de
imPossibilidade de ~onclusão de determinada operação d~ transportes, as
Partes contratantes
poderão conceder i
tripulação terrestre uma
prorr()9'ação de estada de até mais jo 1 (trinta) dias.

ARTIGO 4 1
~ empresas
transportadoras cu seus representantes legais
responsáveis por todos os gastos advindes da retirada, do pa!s,
de sua tripulaçã.o terrestre,
no caso de descumprimento . da.s no~as
leqais pertinentes do pa!s correspondente.

será~

ARTIGO S

As empresas transportadoras autoriz~das, em conformidade com
o presente Acordo, e sua tripulaçiio .. terrestre estarão sujeitos às
disposições .legais sobre imiqração em vi9or no território da.s Partes
Cont:r:an.te::~~.

ANEXO

IV

AssuntOs Aduaneiros
CAP!TULO

I

Definições
ARTIGO 1

Para os fins do presente Anexo, entende-se port
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1) Admiss;o Temporária!.

reqime aduaneiro ~special que permite receber em um
aduaneiro, com suspensao do pagamento doa
qravame.!r de import«çio, certas · mereado:ia:s inq:ressadas
com: um ·'tim det'erminado e destinadas a serem reexportadas,
saa haver sofrido modificsções, dentro· de -um prazo
estabel~cido,
salvO:....;- -a ~ -depreciã:Cão·
ri0rm41
como
territóri~

c:onseqt1Sncia do uso qu1!'1"' se faça delas:
2) Trân!li to Aduaneiro Internacional
%'egiJn.e·· -8.duaneiro

e'special

~ob

(TA:r) :

o

qaal

as

mercacloriU

sujeità~

a controle aduaneiro s.;o transportadas de um.
recinto aduaneiro a outro eJa uma ,mesma ope:açã.o, no curso
da qual~se~C:uzam uma ou várias fronteiras:
. .r.~·

3) Oparacão de Trãnsitb Aduaneiro Internacional:
o transporte de mercadoria3 desde a jurisdiçSo de uma
alfindeqa de partida até a jurisdiçio de
alfindeqa de
destino localizada
em outro
pa!s, ~ob
o
reg!M&
estabelecido no pr@septe AnexoJ

?ma

4j Alf&ndega de PartidaJ
a~a1findeqa de uma Parte ~ntrantante sob cuja jurisdição
começa uma operação TAI1

S) Alfândega de Passagem de Fronteira:
a alfindeqa de uma Parte Contratante pela qual inqroaaa
ou sai do pa!s uma unidade de transporte '.no curso àe uma
operação TAit

a al~andega de uma Parte Contrantante sob euj& jurisdi~ÕO

se conclui uma operaç;o TAIJ
7}

Ca~gamento

Excepcional:

um ou vários objetos pe~adoS.ou volumo~os que, por razio
de seu peso, suas dimensões ou sua natureza, nio possa.
se~ transportados em unidades de transporte fechadas, sob
reserva de que possam ser facilmente identificados. Neste
conceito também se compreendem os ve!cul.os novos qu• se
transportam por- seus próprios meios1
8) Contêiner:

elemento de transporte (baú portátil, tanque móvel ou
anilo~o com seus acessórios, inclusive os equipamentos de

00354

ANAIS DO SENADO FEDERAL
. refrigeração, lonas,
condições•

Julho de f996

etc:.) que. correspondam à:s seguintl!s

ou.

wa
compartimento . fechado,
total
parcialmente, destinado a conter'mercador~asJ

a) .con•titua

ea.ráter

b) tenha

suÚ.cien't:emente

seja
permane'.lte, · 'portanto,
re:!listente. pa:t:a suportar :seu uso

repetido I

c) haja sido e'spee!aim~nte ideaÚ.~ado para. facilita: o
transporte de .mercadcrias, por um ou ma~s meios de
transporte,. sem manipulaÇ:io inte:cnediâria ~e ca:ga1
d) esteja construido da
moviment.aciio :fScil,:
1110111ento

dã

maneira tal que p~mit.a sua .
segura e, em particular, nq

ser tran:!lbord4do de• um au!.lo de transporte a

outro r
e) haja sido concebido de ta~ maneira que resulte
carregamento e· esvaziamentO I ..
f)

fáe~

seu interior seja. fa.cilment~ acessível ã inspeção
aduaneira sem a .ex1.5ttênCia de pontos onde possam
oeulta:-se me:cado:ia~l .

g) seja d~ado _d~_pontos que permitam receber lacres,
cintas ou outros ~lem~ntos de s~guranç~ adu~eiros, ~
forma a garantir. sua inviolabilidade durante seu
transporte ou armaz«namento;
h)

sejam· identificado por meio de marcas e números
gravados de forma inde.lével, pintados de maneira que
sejam :f·acilmente vis.tv6is;

Í} tentil!ltl um

volwrie interior · de um. metro

Cúbico

pelo

menos.
9)

controle Aduaneiro:

conjunto de procedimentos a serem adotados com vistas a
a.ssequrar o
cumprimento das
leis
regu.lamentos
aduaneiros;

•

10) De~laracão de Trânsito Aduaneiro Internacional (DTA) :
o documento mediante o qual o d~larante
alfândega de partida uma operação de TAI;

soliCita

a

11) Declarante:

a pessoa

que, de acordo com a legislação vigente em cada
s.olicita o in!cio de wna operação

Parte Contra-b.nte,
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nos .. termos
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deste

.Anexo,

apresentando uma declaração DTA perante a alfândega de
partida e_ responda frente às autoridades competentes pela
exatidão da sua dsclaraçio7
D~põ~ito

12)

local

Afiancado !DFA)=

p:d.vativo

Materiais

1

a.l.:f~nd~qado

i

destinado

· qua'rda

da

de

manutenção e
reparo 'de veículos sob
~responsabil.idade dos tran-spore.adores, com suspensão &,
qravamas aduaneiros, sendo autorizada ;~a instalação pela
1
Pazo~s contraee.nte ~ seu ter:o.t.et5.:1o, med!ant.e pr8v1o
•..
'
··cumprimentb das disposições
~eqais vigentesJ

'

ll) Garantia1
obrivaçãOrque

se contrai,

a favor

da a~:f~ndeqaf

com o

obj etivo l'.t.d!!_
assegurar o pagamento. d.os qravames ou
~ comprimem:~ de outras o~riqações contra!das frente a ~1111

14)

Grav~•s d~ Importac~o

ou Exportaç;o:

.. direitos aduaneiros e qualquer outro encarqo de efeito
equivalente, seja de cu&ter fiscal, .monetário, cambial.·
ou de outra natureza: 1que incidam sobre as importações e
exportações. Não s~ irlcluem neste conceito as taxas e
encugos análogos
qUando correspondam ao custo dos
serv~ços prestados,
15) Recinto Aduaneiro:

local habilitado pela a!fândeça destinado à realização de
operações aduaneiras'
16)

Transbcrdo:
transferência de
mercadorias ,para outra unidade de
transporte e~etuada sob controle aduaneiro de uma mesma
alfindeqa,

17) Transportador:

a pessoa autorizada a realizar o transporte internacional
'ter.;estre nos termos do presente Acordo e que assume a
responsabilidade perante as autoridades competentes pela
correta execução da opera;ão TAI1

18) Unidades de

Tran~port~:

a) os contiineres,
b)'os

ve!~los

rodoviários, inclusive

semi-reboques,~

os

reboques

e
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II

·campo-de Aplicação
ARTIGO 2

1.
O pre3ente Anexo & splic&vel.ao.transporte de ~rea4oria~ em
unidades de transporte, entre os territ6rios das Partes Contratantes,
caa. a. ccndiçio da qu&. a ope:n.~io de transporte inclua o cruzamento de
uma fronteir~ent~ a alfândega de partida e a alfând~a de destino •.

2.
Aa Partes Contratantes permitirão, em seus_ territórios, as
operações de transporte interda~ional de passageiros e de marcadorias
. por rodovia, sob o reqime de r Trânsito' Aduaneiro ·Internacional : •
Admissão TemPorária
de
veicules,
e;uipamentos
de
transporte,
sobressalentes e- acessórios necess.&rios para a opera~o de transporte
interuaeicmal, conforme- as· normas existentes em ca~ uma das P'tttes
Ccm.tratantes e os prine!pios estabelecidos neste Acordcr•
3.

As d.ispcsições

do present~

Anexo são

aplicáveis tambM

ao

transporte de mercadoria~ Provenientes ou destinada• a tercairos pa!•e•
que nio sejam Partes Contratantes.
•·
As disposições
do parágrafo 1 do ·presente Arti90. sio
aplicáveis inclusiv~ se a operação d~ trinsito inc~ui trajetos por via
aquática sem que ~e faça transbordo c!ss lltercadorias.·

s.
No presente
Anexo, salvo
disposições em contrlrio, a
expresséo •unidades de t"ransportes"' inclui. i.qualmente os carrego-..t.os
excepcionais.
Para ad.oção dos regimes aduaneiros aplic:ar•se-l a l49ialaC'Io
cada Parte
Contratante,. re:speit.ad~
o. priD:c:!pio da
~iprocidade, podendo
ser adotados pelas administrações aduanai~
procedimentos uniformes de controle bilateral.
6. ·
interna

ds

C A P

suspensão de

G~avames

t T U L O II:t
5 Importação ou l Exportação
ARTIGO 3

mercadorias
Trlnsito
As
transpor.~adas.
em
Internacional (T~J,. ao amparo do presente Anexo, qosario da auspenslo
dos qravames de import!lçiio ou de exportação eventualmente aiCJtYeU
enquanto duro • operaçio TAI, sem preju!zo do pavamentb de taxaa pelos

1srviços afotivamonto

p~•todos,

C A P ! T. U L O IV
Condições Aplic&veis is Empresas.
e is Unidades da Transporte

ARTIGO 4

o despacho de Trins~to Aduaneiro Internacional (~) deYerl
ser instruido cem cópia de permissão originária ou complementar,
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competente em matéria de transporte das Partes

C~trata~:t;e.s.

ARTIGOS

Para realizar ope%'a.;6es de transporte intemat:ions.l ··por
rcdQviar as empresas transportadoras e seus ve!culos deverão esta:
reqi.stl:sc!Õs . para.nU·' a autoridade adua.nei:a dss Partes Ccmtrs:tantes no
pa.!s a ~e pe:;tenca~ O· veiculo' transpp~dor.
,ARTICO 6

1.

Nos te~· do prestmte Anexo,. a• · unid•d••. da · uanspO:t.. ·
~~.reniõ.ilaeradas e utilizad's no t1:ansporte de itarcaclo%iU --

. pua!vei8 d~

dovem. c:Ollter as seg-uintes caracter!stic:As~
a) possuir dispostivo onde possa
de forma simples e eficaz:

ser ·aplieadQ:.lacre

aduaneiro

b) inexistência de local que permita ocultação de mercadoria,
c) espaço

útil

facilmente

acess!vel

puS.

as

inspecões

&cluaneiras 1
d) identificação mediante
inde1Evel.

marcos e números gravados de _forma

Contratantes, conforme as disposi~ões do Artigo 30
Anexo, estabelecerão, caso nec~ssirio, recomendações que
es~pulem ~a
condições das unidades de transporte, para que a atuaçio
das di~erentes alfinde~as que intervenb~ em uma operação TAI seja
As Partes

do· presente

'
ARTIGO 7
Os veicules e seus P.qUip~me~tos devem sair do pais no ~ual
ingressaram dentro dos prazos que bilateramente se acordem~ conservando
as meS!ftas caracter_!stica.s e condições qus possu!I!Uil ao inqressar, que
serão controladas pelas autoridades aduaneiras.

ARTIGO B

As alf!ndeqas pelas quais se a~tem temporariamente os
ve!culos sob amparo dO presente· Acord.o e. seus Anexos procederão a.
veri~ieaçio de
seus eqUipamenCos para su4 correta identificação DO
:momento do in9resso, :!lla!da ou :z:oeingresso·, ocasião em qae se observará o
desgaste natural provocado pelo uso.
ARTIGO 9

1.
As autoridades aduaneiras poderiio autorizar a insta'lação de ·
dep6sitos privativos alfandegados, a i~ de armazenar peÇa de reposição
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iDdispenslveis à ~uteriçio das unidades d&
est:angeiras ~abil~tadas. ·

eq>.lip,am('lrl~S ~· .~:esas

2.

.

, As peças

de

raferidcs deP$sttos

roposlçqo· e- ac:ess~r:toa · Mtr.,. admi tido• nos
com

suaperlsão

dos

qra.vames . d~, ilaportaçio

e

A• pscu· de . repos~cio · e · acessórios·
~ tenhaa .: sido
substitU!d.os serlo , reexportados ao· · pa!s de procedênc:fa, ent:reques i
~is~açio aduaneira ou.deatru!~0$ 1 devendo assu=i.. 'o tran~rtado~.
qualquer custO que do fato se ori~
3.

CAP1TOL~

V

Lacres Aduaneiros
ARTIGO 10

1.
Nos t.e:n10s do presente AnêxO, os lac::es aduanei:os utJ.li.zados
em uma operaçio de trinsito adu!!ln.eir«?, int.ctrn.acional ·devem obedecer is.
condiç6es m!nimas prescri.tas no Apindic8 I do presente Anexo.:.
:., · ·
,•\.

2.
.As Partes Contratantes deverão aceitar os• lacres aduaneiros
que correspondem às cond,ições púnimas prescritaS no parágrafO , 1 'do
presente Artigo, na medida em que tenham sido spostos pelas autoridades
aduaneiras cie outro pa!s. No entanto, . ~a .Parte Contratante terl o
dizeito de apli;ar seus próprios lacres ~ando os utili~ados nio se;aa
considerados suficientes ou nio otere;sm a segurança reqperida.
Quando os lacres aduaneiro~ colocados no territór.io de uma
Parte Contratant·e forem ace.itos pe1~ outra, gozarão, no territ6rio
desta, da mesma proteçio jur!dica que :os lacres nacionais.

• 3.

oaclara~io

CAPt:Tur.o VI
das Mercadorias e Responsabilidade
ARTIGO 11

Para se aplicar o regime de trinsito.aduaneiro internacional
estabelecido no presente Anexo$. dever-se-i apresentar, para cada
unidade de transporte, parante as Autoridade,:!! da. Alfâli~ega de partida,
uma Declaração de TriDsito AduanGiro (DTAJ, ~n::~:in8 o ·modelo bil!nqde
po~ugu&s-e:.spanhol. qu•.
fOJ: aprovad.o p&la Comissão do A:tiqo 19 do
Acordo, nos ten:-os do Artigo JO do presente Anexo, devidamente
preenchida e ea n\imero de exemplares su·ficients• para cumprir com todos
os controles durante a operação TAI.•.

ARTIGO -12

1.
As mercadorias objeto deste Acordo que ingressem ou sais. dos
territ6rios das Partes Contratantes só poderio ser trsn3portadas ~
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·ft!culo•·• equ!puentoa da .• transportes que:, a :tu.tzo ·das· a~toridac!ea
Aduaneir_.,. WllpZ'a
a .requ:trtltos ··ele · trcmsPorts'· !Aternscional . e

tarantia de

a~ança

fisClll.

2e
. 0 UU~.n:adOJ:
I· · reaponslvel
pttsnte aa · &U:t:orictadea
actaeeira• pelo ·ciapr~· daa :Obri.qaçÕfo• deeonentss da: apUcaÇio cb
z.,iae de 'rZ'In:•i t!d Aduaneiro :Z:c~rnacional e, ea particular, Uca

obr1gado·a·as8ft9urar que'•• mercadorias chequem intactas l alfindega de
-=oftd1çõea esta~lecid.as no pnsente AneXo.

de8tiDo,. de acordo coa u

3.

o decl&nftt:e 5 o \Üiico respons&.vel pelas infJ:aç~s aduaneira

âco&Tente• ela iDexatU.Io à

•u•• cl.-olazoaaa. ••

CAP1T'tJLO

'viX

Garantias sobra as Mercsdorias e Ve!culos
ARTIGO 13

1.
os ve!culos das empresas , autorizadas habilitadas a realizar
trans~rte internaCional da conformidade coa o presente Aeo::do sio, de
p~o 'dire.it:o,. a única, garantia para ~~~p~der pelOs qravames e sDD;Õe:!l.
pecuniÁrias eventualmente apltc&veis que possam atinqir tanto as
.arescJo:iu · transportadas
como
os
ve!culos
que
se
adm.itam
temporar~amante nos territ6rios dos pa!~es.

emp:a:esu transportadoras podem substituir a 9&rllDti.a.
J.itigo ·. por ouua, tusnc&ria ou. de seguros, para
atendimento das au~oridades aduaneiras conforme a législação da Parte
Contratante em que se faça as exig~neia.
2.

Ati

·J.ndJ.c:fk!a nesté

C A P t: T O' r.! O VIII
ror.malidades a Serem Observadas' nas Alfândegas de Partida
ARTIGO 14

1. Na elfindcga

de partida,

a unidade . de transporte

coa a

oarga deve~& $er apresentada junto com a de~laração DTA.

2. As .autoridades da. al.f.inclega de partida verificarioa:
a) o correto preenchimento da Deeluaçio D'l'At

a
unidade de
transporte oferece a segurança
necessiria.conforme Condições estipuladaa no ~;o ' '

b) se

cJ se as ~~ercadorias transportadas corre•pond.-,. au
naturez:a e
quantidade., . ilque~&s
upecificadu · na· ~
declaração.
3. Uma vez .reall%adaa as y,:~ificações, ae autoridades da
al.f'IDdeqa de partida coloc:arilo seus l.acres e referenàrlo a Declarac:io

xm. •.
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4., Sempra que julqar ,conveniente, •• auto~.idad.es da alflade9•~ ·
de p~ic!&

pro~:rão.ao
•iatema de amoat:raqem.

s.

exame das : ~rcadoriaa:, prefe:r:en:t~U:·. pelÓ. ·

A Declarac:io. OTA

que ad.otarã

~e~& r~qist:rad.a f! ~evol~i,da

as' disposições necessárias para que, nas

ao

_d.eclar!lJ'~.

;di~~rent~s _eta~~

d.a opera~iio TA%, possa ser apresentada para fin• <lo COJ!:tro;e. aduana.~~
As autoz-idades dà alfindeqa de partida . con•tn:varlo r ~Wil . ~emp~~ da
Declaraçio DTA •.
' . No

qge

CODC!!rne ·aos

efetuado o seguinte procedimentOI
aJ a autorização
para realizar a operação TAI fica
subordinada
A possibilic!ad.tl
de
identificar
os
carregament,os excepcionais. Desta .forma, como meio de
identif'icação, deverã.o ser util.iz:adas ·especia.llllante as
marcas ou números de fabricação das mercadorias,,ou·a
descric_iio que
ele m~cas

~dJ.

: .•·:. ' .. · ., '•

!11:~

:fao.a das mesmas. bem como a coloca.çio

d~

identific.aç.ão ou 1acr:~s... a~1J.a~ei:os, de
foma
t'al '·. gua•• estes carregamentos
não
possam ser
•
·i
• '
•
• '
•
• •
'
,.' ... ~··:.--/ ....,, ....... ,
.substitu!d:os· • na sp;s
totalidade
ou
em
part~ por oq~.~.-~.~
I
, ... , .. •
que nenhum . dos seus compC!nentes possa ser r~tirado sem
que se torne evid~nter
autoridades aduaneiras exigirem, .s. anexação de
acUcional
de identificação da carga,:
far-se-i meneio da ~tpsma na Declaração CTA. ·

b} se as

d~me.ntacão

C~P!TÓ'LO

a Serem

IX

Observ~das nas Alfindegas
de Passa9em de F~onteira

Formalidades

ARTIGO 15

1.
Em cada alfânde9a ds passagem de f:onteira, na satda do
território de um pa!s, o transportador deverá apresentar a unidade de
transporte com a carqa b · autoridades aduaneiras, com . os lacres
intactos, assim eomo a Declaração DTA: . referente is . mercadorias •.. A•
autoridades verificaria sa a unidade foi objeto ~e manipulações nio
autorizadas, se os lacres aduaneiros ou marcas de idéntificacão estio
intactos e referendarão a Declaração DTA.
2.
.As aútoridades da alf&ndega·de passagem de· fronteira de Sa!aa
poc.teriio c~servar um exemplar da Oecllll:'açiio D'tA para reqistro da
operação e ~nviar&o outro exemplar· assinado para· a alfãndega da partida
ou da pas~aqem de fronteira de entrada.. C!o.p~!s; na focaa aê"torn'à1ú:La:...
~·

qa•

esta:

po•••

c:oncl~: .de~i'n:ltivsmenta

·s

operação• ·TAI· ·DO.;

território dosto pais,

ARTIGO 16

1. Em cada alfindeq~ ~e passaq~~ ~e fronteira na entrada.do~
territóri.~· de wn Pa!s,· o tran.:!Íp~~tador deveJ:& apr~se,nta~ a unidade c!~
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t:aft•pozot:o com a cuc;ra is autoric!aclea ac!uaneiJ:&~ cem .os
:lntac:toa, aaaill. ccno &· Dec:lara;iio MA refsrante is raercadcriaa;
2. As
wrificulo&

au.torid.ades

da

al,fâncleqa

de . f:onte:L.r.A. de

00361
lac:rea

entrada

a) "' cornto preenchimento da Declaraç~ D'rAJ
b) se ~.a

datranspo"e ofereCe a . •etJ"&ne&:
e se os lacre• aduaneiro• e•tió"iDtáCtoã-õü,... ~ •• . trstando ele wa cane9aaento e.xcePci~n.al, dev'e%-1 ·
cot~asponder is prescrições do par&grafo 6 d~_Aiti~~ 1•
unidade

necê~s&ria

do presente Anexo.

3. Uma vez
realizadas as .compiovacões de. praxe,
as
.utoridades da a.lfindeqa de fronteira. refez;endU,;q, ·a Declaração OTA e,
.. for o caao, aplicarão novos lacres, .anotándo na declaração OTA essa
oç:o:r:rincia •
. . c·~ AS- isãto:dclades da. ttlf&nde9'a do ponto de fronteira
entrada· eoÀso.z:vario · um eXemplar da Deels.r.&r:io · D"l'A para reqiat%0

clã
da

ARTIGO 17

Quando, em uma al.tind~a eiS ,passagem. da fronteira, ou durante
.o trajeto, a• autcri~cles acluaneiras:removerem um lacre aduaneiro para
preceder i inSP,eçi!io de uma unidade :ele transporte carregada, farão
constar esta ocorrência na Declaraçao DTA que acompanha a unidade de
t:ra:osporte, bem ccmo as observações cSebcrrentes da inspeção e u

caracter!sticu do novo lacre

«duanei~

colocsdo.

CAP%TULO

X

Formalidades a Serem Observada,s
na Al.findec]a. de De•tino
ARTIGO 18

o t:ran•portad.or deverá apreseft.tar -Is autoridade• da· alflncleqà

1.

de 4••ti.Do

...w

~

a lmido.cle

t•azasporte ·. coa a

~a, os lacras h tacto•,.

Ns conel.U3ào· clll" opere:ção'.de TAI, as autoridades da.' alfindega.

2.

procederia a~ ·ex... dos
transporte coJl tt c:mrva,
e da inte9ridade•d& carga~

de dest.ino
unidade de
~ranca

es.

a Declarsção D'l7t. referente ls · JDercacto:-iu.

doCWAentos, e a. veri!icacio · da
dos lacres e demais elementos de

3 •. constatando o cumprtm8nto daa·obriqaçães do trãns.Portador~~
al.flndeqa ele cle•tino atestario 11. cltec;a.dll. &L·
-.zocGdoria.. UJD& via da Dectlaraçio D'l"A assim proee:ss~a. seri 8ntrilfjU.e ao ·
interessado.

·•• . autoridad~' ..da

4. A alf~dega
de destino- - cOnservar&. wa
exea.pla.r da
DTA e exigiri a~apresentacio da uma via adicional dessa
Deelaz&çlo para aer encaminhada a al.fÀndeqa d.o ponto de fron~eira ele
~laraçlo

00362
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entrada no pat., na tor.ma de.tornS~uia, para a conclusão âefiDitiVa da
operaclo TA% • •
CAP!TULO

XI

Inf~acões Aduaneiras, ReclamaçõeS e Acidentes
AltTIGO 19

1.

,

.

-

seus

a Altlndega c1e Wll p&! s suspei tar :...
que. uma infra...
,.. io
ser& _cometida, adotarl as medidas legais cab!veis pre•i•~••
próprio.. regullllllOa.tos. Ela caso 'de retenção • do veiculo-~ a

Se

adaaftei~a

-.p~~ autoriz~da ROd,~a ~~s~ntar uma garantia ·~e satisfaça

a.

autoridllC!es co.petenees,. a fim de obter a liberaçio 49-_._ve!culo enquanto_
os t~bitas ad.ini.trati.;os ou juc!id.ai.s. -~~

Pro••etJU-

sea preju!:o das ações administrativas e j?diciais que venham
db cometimento das infrações aduaneiras de que
.trata este artigo,. as alfindeÇa~ s~ reservcun o dUeito de requerer ao
Organismo Nacional competente do' sêu paLs a sUspensão da per.miaaio
originária ou complementar que haja cc~edido i empresa envo~vida~ Se
uma empresa autorizada incorrer em infrações reitera~as, o organisao
Nac:ional CCJDpe:tente, a pedido de: autorid&de adueaneirP.' cancelui •
pe~ssio originária ou complementar, conforme o caso.

2.
··a ser

tcatadas quando

ARTIGÓ 20
Quando~ as autoridades aduane~as de um pais certificara. o
fiel cumprimento da parte da operação ~AI que tenha sido realizada em
seu te~itôrio, não poderão mais recl~· o paq~ento dos 9rava.es
citados no Al:tiqo 3 do presente Anexo, a menos que o ca:rtificado t.enhm
lido obtido de maneira. irregular ou :fráudulenta, ou flt! tenha haviclo
·Tiola;lo da• disposiçõe• do presente ~sxo,

ARTIGO' 21

1.
Stt os
lacres aduaneiros forem rompidos, destruidos, ~
ocorrerem avarias durante uma operação TAl, ? transportador comunicar&
imecU.stamente • ocorrência i
alfindeqa! ma.is piôxima. Às autoridades
desta alflndeqa lavrarãO um t~rmo de comprovação do acidente e tomario
as providEncias necessirias para qutt ft operação TAI possa prossequir.
Uma cópia do termo de comprovação deverá ser juntada i Declaração DTA.

2.
Na impossibilidade da imediata. coJmm.icação i autoridade
ad':laneira, •O transportadO%' dever& diric;ir-sa i autoridacle comPetentemais pr6xima, que lavrar& um re9istro· do acidente e o. anexui .. il
Daclazs;io DTA. Este .registro davui .ssr, Clprasest~do juntamente c:oa·•
unidade d& • transporte coa a carga a a De:cla:ra.çio DTA na. al.findl!9• aah
prãxima,_ qqe· tomar&
msdida.s necess&rias para que a.opara.~iio TAZ .
possa pro••equir.

a•

3•

caso de perigo iminente que torne necessiria a descarga
parte ou da totalida~e: da carga,. o transportador poderá
inicia.tiv~ própria~ as medidas consideradas oportunas.

Ela

imediata de
adotar, por
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. <fA "p %'T. U.~ O XII
.~ssist~9ia Administrativ~ Hútua
ARTIGO

22~

.. As autoridades aduaneiras de uma P~e Contratante. que tenham
em caso ·de infração cu s~speita de infraçio is

iniciaclo·lnvestiqações

ctiÇoaiç~ clo':P~ent• Anexo~ soUI=itario p~ e.crito., b·:~~.utod.rkc!e•

a4u0ür•• ·~ra: OUt.n . .Piart~ COAti-&tUtea .
'l~.f·

•. !&J info~ç~•: H~~rent;.e.s ~ declarações de trWito ad.Danei:ro
!nte~ional <iuS. ·tenham· sido. àPresttnt.aciâ&. Ou a.càita• e:

'- ·: ....., ••

seu ~ritõrio e_ que sa.. preSumU .. t:alsasi

b) info:mações que· per.mitam comprovar a autentieidade
lacres que possam ter sido apostos em seu•território.

de

AllTIGO 23

Quando as autoridades aduaneir~s de uma. Parte Contratante
constatarem imprecisões em uma oec;~ar~ç_ão DTA ou qualquer outra
irregularidade na operação de TAI nos termos do presente Anexo, as
n:fe'r.idas 'a~toridades informarão .de oficio às autoridades aduaneiras da.

outra

Púte.
'% ;r U L O XII:t
Dbposi'çõ!!S Gerai~

C A P

ARTIGO 24
As

Partes

contratantes P.oderão,

em

relaçã~

ao

trecho

da.

operação TAI que se desenvolva em seu território: .

a) fixar um prazo para
territ6rior

que ~e

. bJ exiqir que.: • as unidades
determinados.

complete a

ele transporte

operação em

sigam

seu

it.ine:~ioa.

.ARTIGO 25
1. · ·
.~ As a:l'tlndeqas~ habilitadas para~ .exer.cer as :funções relativas·
ao Controle· na :l!l:'Ontei·ra, do transporte· internacional por rodov.ia. para,.
passa9.tiro·s e · car~a, assim . como das. me:cadorias tri!Jnspo:tadas sob o
.regime de· Trinsito· Aduaneiro· •Internacional, objeto deste Acordo, sãor
pela RepGblica Federativa do Brasil, a Inspetoria da Vila Paeâra~ e,
pela República da Venesuel4# a Alfândega de Santa Blena da Uair&ne

2.

As Pu'bes Contratante deverão"r'
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&!

reduzir ao ... minimo o tUipO :necesairio. para o 'CU~~pZ:i.Mnto
ctaa :fomalidades nos postos acluemei•o• fronteiri~~:n: •
estabelecer UJ:à. prccec!~entc·expedito para as me::cado:r:iaa.
sujeitas l operação TAI f

b) .J:)ar prioridãd.e

110 despacho das mercaclo:daa pe:ec!veis,
-animllis 'vivos · e ~outras· · M"adoriaa~·:- 'que
~h•
J.mpêrativamente um
transporte rlpiclo,'''. tais CÕIIO u
nmessaa urqental
ou de
soco=o
po-r- · ocas~~· tJe..
catlst~ofesl

·,.o)..

poatos· ac!wmelroa fronte:lrt'lioe, a p4hU.4o c1ct 1nteressac:J.a,· o·· c:ampri..8ilto · daa fozmaU.a:adew aclu&MiZ'U
fora dos dias • h=-lrios noD~almen~ pz:e~toatr·

facilitar,-,~-

3.
As Putes Contratantes d~v'!!rio h•:moni:tar os hor&io:!l de
atendimento e as at::il:luições de tod'os os ôrfJãos que &'CUi!Ua. no• pon1:0a de
~aa9ea de

fronteira correspondentes.

AR'l'IGO 26
~"r

,

I

1.
A atu&çio ,dos funcion&r4,os aduane:iros nio ac.uretai-1. ;;,:~~• peg-..to pelo cumprimento das tomal.ida&ts aduaneira• menciozuu!as DO
~•ente Anaxo, ~alvo o disposto no pari9ra~o seguinte.

2.
A8 Partes contratantes p~n:mitir!o, a pecU.dO 4e qualquer
,._.oa intere•aada, o funcionamento ~o• postos aduaneiros fronteiri;o•
• 41u, horas e loca.is fora dmquele':' :e!l.t.aheleeidos nonsalment:e • .ma tal
~,o custo ~ç~gsstos real.izados pelo atendime~to excepcional poderl
eu 11:0~rado 1 inclusive a remuneração extrl!ordin&ria 4o• f'uneionirio••
ARTIGO 27

Para a passaqem das unidades de transporte sem carga pelos
poatoa aduaneiros fronteiriços, de~er& se~ apresent~o u. Manifesto
ID1:erJ!aeioftal de CU'9'a (MIC) •

ARTIGO '28
As diaposiç6es

daa

IIODia8

sanitlrias e

dO presente ~~.rdo ~~ eximes~ do campri.JDento
outras exig!vei• ea aa.aisquer du Parte•

Contratantes.

CAP.t'rULO

XIV

TranspOrte. ;n,ternacional de.

Passage~c;t•,
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ARTIGO 29.
·~· f~+J.tar

o ~ran..sporte Inte,J;'nfi;Cion,a;l ~e. passaqeiros por
a documentação e os

a. P&rtes contratantes har.monizar!o

~lar

pzoc:a~.t~~· ad.u~~J.ros •.

c A~

::r. r

u z. o: xv

Ois~sições Fina~~

ARTIGO 30

1.
A pecU.clO ele .UJM. daa .PuUs Cont::atanttJ:a,. convocar-sa-io
nunih• ela Coaissão estabel~ic!a pelo Arti9o U c!o Aeo:clo, coa ·a·
participaçio de t&cnicor: aduaneiros · das. mesmcas.•. _,!=9!t, ...9'-. .9:bi~~tUvo dft
~W·•n•r . . disposições elo ·presente Arte~ e :PrQpOr a · apl,ieaçio de
lied.Uu. que us~ea a uni~o%1ÍU.dade dos . p:ocedimentos adotados por
cCa al~lnd.e9a.

Da ~sma ~orma,.a citada Comissio' incentiva%& a utiiização de

2.

transmi:ssio eletrõnica de dados 1 visando ao· ~t~rc~o de info.rma;ões
I
ent:e as· alfând~as das Psrtes Cdntratant~s e com Out:rc:is usuários, a
fim de loqrar um me~or aproveitamento do~ avanços tecnológicos nessa

matéria, facilitar a aplicação dos procediméntos adÜaneiíOs e estreitar
coopera;~ entre as alt'ind~qas dos dois Pa:t.s~~.

a

AP:E:N'DICE DO ANEXO IV

·

CONDICCES MfNIMAS A QUE DEVEM ATENDER OS DISPOSITIVOS
DE SEGURANCA ADUANEIRA ,(LACRES E c;NTAS)

os dispositivos de segurança
seg"U.intei!Í condições m.Inilaas t
1. Regu1~itõs Gerais

aduaneira deverio

cumprir

as

dos Dispositivos âe·seguranca Aduaneira

devem serJ
a} fortes e duráveis;
b) de f&cil 4plic4çãor

c), de· fácil exame e identi.f'icação

d) dif!eeis.de serem retirados~ rompidos ou de serem
efetuadas manipulações
irregulares que n&o deixem
DUlrC3.SJ
eJ rião' réut.iliz:&veÚs:J
f) de dif!c.il cép.ia ou imitação.

2. Especificacões Materia~s do Lacre
a) o ·tamanho ··e· a· forma dO' 'lb.crl! deverãó ser tais que ·aS"
marcas de identificação sejam facilmente leg!veisJ
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b) ....

a cU.mens&o

de cac!â ~ 1ac.t4. corresponder&

i

da

cinta

utilizada e dever& estar colocado de maneira que esta
· Sa'ejuStà fi~nte quàbdO o lacre es~~ja ~eebado,
ser su:~cientemente Co:te
:rupturas acidentais, ~ deteriorização
r!pida (deviaO à ~ndiçÕ~s· clim&ticas, aqentes qu!micos
ete.) ou
man.ipulaçõeS 'lrre9ul4res qu;e não deixe.

c) o materiai
para

utilizado deverá

prevenir

~~~Arca•,

e

d) o matm:ial. utilizado ser&
· ....-· de lacra~Lt ac10tada •.
'·..

e:u:olhic!o em :unçio do tipo

"1-~:EspeCi'f'i_cacões da~ Ci~tas

··AI cintas .deYeriio .Ser. fortes· e durã'veis, r~Stentes· ~C?·''fe;D.P:O ..

•a

. .,

cor:os&o.

.·..; ....

4. Marcas de rdentifieacão-

queJ

a) indiquem que se tratam de dispositivo!ll • de segurança
·aduaneira,· pela· apliCação un.i.forme da ...Palavra ..-aduàlla'"J ·

b) identifiquem o pais, de preferência por meio dos sinais
que se utiliz~ para ' indicar o pais de mlltr!e~·la dos.
'
ve!culo's .autorizados ao "t7âfego
internacional;
c) permi.tam a ~dentificsçi!io da
db:positivo.

alfândeq.a. que

aplicou

o

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

PARECERES:

PARECER tfl422, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Econômlcos, sobre o Projeto de Lei do Senado n" 31, de 1996, de
autoria do Senador José Samey, que "Dispõe so-

bre o regime tributário

elas

microempresas e em-

presas ~.pequeno porte, e dá outras providências".
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RELATOR: Senador BELLO PARGA

1- RELATÓRIO
O eminente Senador José Sru:ney traz à cognição e apreciação do
Congresso Nacional o projeto de lei em ementa que, submetido neste momento
· ào, exame desta Comissão de Assuntos Económicos, para decisão tenninativa,
p~ende disciplinar efetivamente o mandamento inserto no art. 179 do Estatuto
Político, conferindo às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento
jurídico favorecido, mediante redução e desóneràÇão de suas obrigações
tributárias, previdenciárias e trabalhista~.

2, ·.~

Consoante a proposição, as microempre5as · ficàrão isentas dos
seguintes tributos e contribuições da competência da União:
I - imposto sobre renda;
II - imposto sobre operações financeiras;
m- contribuição aq Programa de Integração Social- PIS;
IV - contribuição para o financiamento da segllridade social - COFINS;
V - contribuição socilil sobre o lucro líquido; e
VI- taxas vinculadas exclusivamente ao exercício do poder de polícia, com
exceção das taxas rodoviárias, das taxas de controle metrológico e das prestações
!ievidas aos órgãos de fiscalização profissional.'
·
3.
As empresas de pequeno porte, no que se refere ao imposto sobre
renda e à contribuição sobre o lucro líquido, somente serão gravadas na hipótese
de suas receitas brutas excederem o limite estabelecido paia isenção das
microempresas e a partir do mês em que isso ocorrer, dentro de cada anocalendário. Nesse caso, o imposto e a contribuição terão o cálculo de sua base
efetuado sobre a parcela da receita· bruta que exceder o citado limite, tãosomente.
4.
As empresas de pequeno porte poderão, se assim o desejarem, optar
pela tributação pelo lucro real, sendo que, nesse caso, terão a vantagem de poder
deduzir em dobro os gastos com pesquisa e desenvolvimento e computar pela
·
metade o prazo de depreciação d(:máquinas e equipamentos.
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5.
Também com relação ao PTS e à COFINS as enipresàs de pequeno
porte somente serão oneradas a partir do mês em que seu faturamento exceder o
limite das microempresas e tais contribuições recairão apenas sobre a parcela
excedente.
. ·
.~, ·
A proposta favorece ainda as importações .. de máquinas,
6.
equipamentos e bens destinados à pesquisa e desenvolvimento por empreSl!S_d~
pequeno porte e microempresas, instituindo redução ou eliminação: do. imposto
sobre impórtação, nos limites fixados pelo Poder Executivo. AcJianta, o projet~~
que, até a publicaçã,o .do regulamento próprio, nessas hipótes~, ·!1. reduç~., na
alíquota do imposto será decinqüenta por cento.
. . . .. . . .:.: ._. ·.· ~
.. .. ... .7. ·
Determina, outrossim, que-o Poder Executivo reduzirá a até zero a
alíquota do irnpos~o sobre . _produtos . industrializados ""7 • IPJ .inc,idente sobre
,;prod~tos típicos. de :mtcro~presa OU. ·d~- empresas- ,de peQl,lenO poné.
assegurando a manutenção do crédito fiscal relativo aos.insumos.-en;tpregados na
manufatura de semelhantes produtos.
~

"

.

'

'

~

..

.

8.
. . Arremata, estatuindo que as contnbuições -previdenciárias e
trabalhistas do empregado. e do empregador. das empt<lsas beneficiadas pela iei
.serão calculadas pelo_ percentual mínimo. . . .
.

..

'

'

.

.. .

-

-

.

9.

-·.

··~~·

Ao projeto não se apresentaram emendas. .

II- VOTO DO RELATOR
1O.
Direito Tributário é matéria compreendida na competência
legislativa da União, de acordo com o disposto no art. 24, inciso I, da
Constituição. Ao Congresso Nacional cabe dispor sobre o mesmo tema; ·nos
termos do art. 48, inciso I, do Diploma Supremo, e a iniciativa de leis ordinárias
está a cargo de qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou· do
Senado Federal, consoante dispõe o seu art. 61, caput. Com isso, temos que a
iniciativa é legitima quanto à sua titularidade.
11.
~A esta Comissão incumbe examinar a matéria, nos termos do art. 99,
incisos I e IV, do Regimento Interno do Senado Federal.
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12.
O exame da constitucionalidade do projeto não acusa, em passagem
alguma de seu texto, labéu que possa obstar sua tramitação. Tampouco o Código
Tributário Nacional ou as demais leis de normas gerais pertinentes à matéria
mostrar-se-iam ofendidas ante a iniciativa ora contemplada, não fôra o dispositivo
- de impossível satisfação - já costumeiramente constante das leis de diretrizes
orçamentárias, segundo o qual a concessão de qualquer beneficio fiscal só é
admitida se· acompanhada da indicação da estimativa de renúncia de receita que
acarreta e das despesas, em idêntico .valor, que serão anuladas.
13~
~ À vista da impossibilidade de atendimento da exigência in casu. uma
vez que não há, até o momento, disponibilidade de dados relativos à arrecadação
de. todos os tributos e contnlmições a que se refere esta proposição por faixas de
·contribuintes, a solução é contornar a determinação - também como de costume
- mtircando o início da vigência da lei p_ara o primeiro dia do exercício financeiro
subseqüente ao de sua publicação, de modo a permitir que os órgãos responsáveis
peJa elaboração da proposta orÇamentária anual façam a previsão das receitas dos
tnlmtos e contribuições já afetados pelos beneficias instituídos. É óbvio que tal
procedimento retardará ainda mais a instituição dos beneficias constitucionais,
mas terá valido a pena esperar tão desejados incentivos. Com esse intuito,
eferecemos a Emenda de Relator n° 9, alterando a cláusula de vigência do
projeto.

14.
Não é recente a constatação de que as empresas de pequena
expressão patrimonial devem merecer atenção especial do Estado para que,
dentro de uma economia tipicamente capitalista, onde a tônica da competição está
sempre presente, não venham a sucumbir diante· das inúmeras adversidades
enfrentadas e, por conseguinte, deixar de gerar os muitos beneficias que lhe são
inerentes, mormente a absorção de mão-de-obra não qualificada.
15.
Por isso, não há como sonegar mérito a esta iniciativa que não faz
mais do que renovar, ampliando-as, as conquistas relacionadas até então na Lei n°
7.256, de 27 de novembro de 1984, que dirigia-se tão-somente às microempresas.
Com o passar dos anos, os beneficias introduzidos pela referida lei deixaram de
ter o alcance desejado, uma vez que dela só se beneficiavam empresas com
faturamento inferior ao limite estabelecido originariamente e que já se encontrava
por demais defasado, dado o período de elevada inflação por que passou o País.
16.
Com a promulgação da anta!. Constituição, juntamente com as
microempresas, passaram a fazer jus a tratamento diferenciado em diversos
campos, as chamadas "empresas de pequeno porte". Contudo, até o presente,
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esse direito das pequenas empresas tem sido apenas uma ficção constitucional.
Já se vão oito anos de vigência da nova Constituição e nenhum beneficio foi
efetivado. E, não foi por inação do Congresso Nacional que, com a aprovação da
Lei no 8.864, de 28 de março de 1994, pretendeu regulamentar o art. 179 do
Diploma Maior, o qual previu o favorecido tratamento aos "pequenos".
17.
Mas de nada adiantou a aprovação da nova lei. Entre vetos e
interpretações restritivas por parte da Receita, anularam-se por completo os sens
efeitos. A bem da verdade, o texto sancionado da Lei no 8.864, definiu o que é
empresa de pequeno porte e redefiniu o que é microempresa. Esta última que, de
acordo com a lei anterior (Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991) possuía
limite de receita bruta anual de 96.000 UFIR, passou ao limite de 250.000 UFIR.
18.
r.ssa nova definição de microempresa decorrente do novo limite de
receita bruta não foi, porém, reconhecida pelo Ministério da Fazenda para efeito
de fruição dos beneficias fiscais concedidos às microempresas pela vigente Lei n°
7 .256, em interpretação que contrariou o entendimento de boa parte da doutrina,
que .adota; para esse tipo de situação, o ensinamento do art. 110 do Código
Tnbutário Nacional, cujo texto é claro: "A lei tributária não pode alterar a
definicão, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e fonnas de direito
privado, utilizados, expréssa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias". (grifamos)
I 9.
A essa confi.Jsão há que impor termo e, quiçá, o quanto antes,
porquanto o fomento às pequenas e microempresas assume importância
fundamental neste momento, em que um plano econômico voltado precipuamente
para a estabilização monetária gera, como grave efeito colateral, incremento no
nível de desemprego.
20.
Cremos que-essa situação terá fim com a aprovação e entrada em
vigor desta iniciativa, que não tramita solitária. Está acompanhada de projeto do
mesmo autor que tenciona instintir o estatüto das microempresas e das empresas
de pequeno porte, substituindo as já citadas Leis n°s 7.256 e 8.864. O projeto
que ora relatamos, aliás, deve sua existência - como proposição autônoma exclusivamente, .á detenninação do § 6° do art. I 50 da Constituição, que exige lei
específica para a outorga de qualquer favor fiscal.
21.
A leve redução na arrecadação de tributos e contribuições a se
verificar com a aprovação da nova regulamentação das pequenas e
microempresas será inteiramente obumbrada pela revitalização do setor, com a
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· constituição de muitíssimas novas sociedades e finnas individuais que, por certo,
servirão para o reaquecimento da economia e, o que é mais importante,
constituirão fator de alívio nos altos índices de desemprego, o grande fantasma do
Plano Real.
22.
É importante esclarecer que a isenção do imposto de renda prevista
no projeto cinge-se às pessoas jurídicas e às firmas individuais, não alcançando
as pessoas de seus sócios ou titulares, que continuam tnoutados na condição de
pessoa tisica, sofrendo 1ncidência mensal do imposto sobre os rendimentos da
microempresa, que são considerados, nos moldes do que dispõe a Lei n° 8.383,
de 1991, automaticamente distrituídos aos sócios ou titulares em, no mínimo, 6%
do valor total das receitas.
23.
Um aspecto, contudo, releva ser suprimido do projeto: a alusão,
contida no art. 10, a "produtos típicos de microempresa ou empresas de pequeno
porte". Esse conceito; de impossível precisão, não existe, ainda, no ordenamento
jurídico tnoutário e não ~onvém que seja adotado, mormente relacionando-o com
beneficias fiscais, em face do princípio da literalidade ·na interpretação da
legislação tributária referente a estes últimos.
Com esse desiderato,
apresentamos a Emenda de Relator n° 6.
'

24.
Finalmente, com o escopo de conferir maior clareza ao texto do
projeto e a ele incorporar expressões jurídico-tnoutárias consagradas são
oferecidas, alérri das já citadas, outras sete emendas deste Relator.
25.
Diante do exposto, com as alterações introduzidas pelas Emendas nos
I a 9, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa adequação à técnica
legislativa do Projeto de Lei do Senado no 31, de 1996 e, quanto ao mérito, pela
sua aprovação.

EMENDA DE RELATOR N• 1 - CAE
Dê-se ao art. 4° do projeto a seguinte redação:
"Art. 4°. A empresa de pequeno porte sujeitar-se-á ao imposto sobre
a renda segundo o regime do lucro presumido, a partir do mês em que a soma de
suas receitas bmtas mensais, no ano-calendário, exceder o limite estabelecido
para isenção da microempresa.
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Parágrafo único. Na apuração da base de cálculo do imposto,
computar-se-à somente a parcela da receita bruta que exceder o limite previsto
neste artigo."

EMENDA .DE RELATOR N° 2- CAE
.

Dê-se ao art. 5° do projeto a seguinte redação:.
'

'

'

"Art. 5°. A empresa de pequeno porte poderá optar pelo regime de
tnbutação do imposto sobre renda pelo lucro real, caso em que poderá deduzir
em dobro os gastos com pesquisa e desenvolvimento e computar pela metade o
prazo de depreciação de máquinas equipamentos."

e

EMENDA DE RELATOR, No 3- CAE

Dê-se. ao art. 6° do projeto a seguinte redação:
"Art. 6°. Para fins de apuração do lucro real, na hipótese do artigo
anterior, considerar-se-ão apenas:
I - a parte da receita bruta que exceder o limite de isenção da
microempresa; e
II - as despesas dedutíveis nos termos da legislação do imposto
sobre a renda, calculadas em proporção idêntica à existente entre a receita bruta
excedente ao limite referido no inciso anterior e a receita bruta total."

EMENDA DE RELATOR N° 4- CAE
Dê-se ao art. 7° do projeto a seguinte redação:
"Art. 7°. O cálculo da contribuição social sobre· o lucro líquido
devida pelas empresas de pequeno porte obedecerá às regras do art. 4°."
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EMENDA DE RELATOR N" 5-CAE

Dê-se ao art. 9" do projeto a seguinte redação, suprimindo-se o seu
parái;rafo único:
"Art. 9°. O imposto sobre a importação de máquinas, equipamentos
e bens destinados a pesquisa e desenvolvimento adquiridos pelas empresas de
que trata esta lei será reduzido. na forma como dispuser o regulamento."
Parágrafo único. A alienaçiJo do bem adquirido · com o
beneficio deste artigo, antes de três anos contados do dota de sua
aquisiçi1o. o pessoa que niJo satisfaça à.< condições nele estabelecidos.
. obriga ao recolhimento, pelo alienante, do valor atuali::aáD do tributo
total ou parcialmente dispensado."
'

EMENDA DE RELATOR N" 6- CAE

Dê-se ao art. I O do projeto a seguinte redação:
"Art. 10. A alíquota do imposto sobre produtos industrializados
incidente na saída de produtos de microempresas e de empresas de pequeno
porte, por ela} industrializados, será reduzida, conforme disposto em regulamento,
sem prejuízo do aproveitamento integral do crédito relativo às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo de
industrialização ..,

EMENDA DE RELATOR N" 7- CAE

Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte redação, passando o atual para

art. 13:
"Art. 12. Enquanto não definidas as reduções de que tratam os arts.
9" e lO, serão elas de 50% (cinqüenta por cento)."

EMENDA DE RELATOR N" 8- CAE

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 14, renumerando-se o·atual
e os subseqüentes:
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"Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação."

EMENDA DE RELATOR N" 9- CAE
Dê-se a seguinte redação ao art. 13 do projeto que, em razão das
emendas. anteriores, passa a ser o art. 15:
.
"Art. 15. Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício
subseqüente ao de sua publicação."

Sala da Comissão, 17 de julho de 1996.

GILBERTO MIRANDA: Presidente
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TEXTO FINAL OFERECIDO PELA COMISSÃO DE ASSlJNTOS ECONÕMICOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO !'0 3 L DE 1996

Dispõe sobre o regime tributário das
rnicroempresas e empresas de pequeno
porte, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta: Disposições Preliminares
Art. I o Esta lei regula, nos termos do art. 179 da Constituição ,
o tratamento jurídico diferenciado, devido às microempresas e
às empresas de pequeno porte, relativo às suas obrigações
tributàrias, encargos trabalhistas e contribuições previdenciàrias.
Art.2° Para os fins desta lei, as empresas de que trata o artigo
anterior, quando excederem os respectivos limites de receita
bruta anual, passarão a sujeitar-se, a partir do mês em que
ocorreu o excesso, em cada ano-calendàrio, ao regime
tributàrio, previdenciário e trabalhista da empresa de pequeno
porte ou, se for o caso, ao regime comum.
"

Da Microempresa
Art.3° A microempresa fica isenta dos seguintes tributos:
I - Imposto de renda;

II - Imposto sobre operações financeiras (Constituição; a!t.
!53,V);
ill - contribuição ao Programa de Integração Social - PIS;

-

IV - contribuição para financiamento da seguridade social COFINS;
V - Contribuição social sobre o lucro;
VI - taxas vinculadas
polícia.

exclusivam~nte

ao exercicio do pod"r de

Parágratõ I o A isenção prevista no inciso III não prejuaicará o
direito dos empregados ainda não inseriras no Programa.
Parágrafo 2° A isenção de taxas federais (inciso VI) não abrange
as taxas rodoviárias e de controles metrológicos, nem as
contribuições devidasa6s órgãos de fiscalização profissional.
Da Empresa de Pequeno Porte
Art. 4° A empresa de pequeno porte sujeitar-se-à ao imposto;
sobre a renda segundo o regime do lucro presumido, a partir do
mês em que a soma de suas receitas brutas mensais, no ano
calendàrio, exceder o limite estabelecido para isenção da
microempresa.
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P~ \mico. Na apuração da base de cálculo do imposto
::omputar-se-á somente a parcela da receita bruta que exceder o
ümite previsto neste artigo.
Art. s• A empresa de pequeno porte poderá optar pelo regime
de tributação ao imposto sobre renda pelo lucro real, caso em
que poderá deduzir em dobro os gastos com pesquisa e
desenvolvimento em computar pela metade o prazo de ·
depreciação de máquinas e equipamentos.
Art. 6° Para fins de apuração do lucro real, na hipótese do
artigo anterior, considerar-se-ão apenas:

I - a parte da receita bruta que exceder o limite de isenção da
microempresa; e
II - as despesas dedutíveis nos termos da legislação do imposto
· sobre a renda. calculadas em proporção idêntica à existente
entre a receita bruta excedente ao limite referido no inciso
anterior e a receita bruta total.
Art. 7° O cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
devida pelas empresas de pequeno porte obedecerá às regras do
art. 4°.
Art. g• A contribuição para o Programa de Integração Social PIS e a Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social CONFINS somente serão devidas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir do mês em que for excedido o
limite de que ti-ata o art. 4•.
Art. 9° o imposto sobre a importação de maquinas.
equipamentos e bens destinados a pesquisa e desenvolvimento
adquiridos pelas empresas de que trata esta lei reduzido, na
forma como dispuser o regulamento.

Parágrafo único. A alienação do bem adquirido com o beneficio
deste artigo, antes de três anos contados da data de sua
aquisição, a pessoa que não satisfaça às condições nele
estabelecidas, obriga ao recolhimento, pelo alienante, do valor
do tributo total ou parcialmente dispensado.
Art. I O A alícota do imposto sobre produtos industrializados
incidente na saída de produtos de microempresas e de empresas
de pequeno porte, por elas industrializados, será reduzida,
conforme disposto em regulamento, sem preJUIZO do
aproveitamento integral do crédito relativo às matérias primas,
produtos intermediários e material de emi>alagem utilizados no
processo de industrialização.
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Art. I I O disposto no artigo precedente não acarretará qualquer
restituição ou ressarcimento de tributos, cujo pagamento tenha
sido devido nos termos da legislação vigente até a data da
. entrada em vigor do ato de redução da alicota.

Disposições Fmais

Art. I 2 Enquanto não defendidas as reduções de que tratam os
arts. 9° e 10", serão elas de 50% (cinqüenta porcento).
Art. 13 As contribuições previdenciárias e trabalhistas do
emprego e do empregador serão calculadas pelo percentual
mínimo.

Art. I 4 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em I 7 ~Julho de 1996.

DOCUMENTOS CITADOS NO PARECER E ANEXADOS
PELA SECRETARIA-GERAL DA :tvfESA, NOS TERMOS DO ART. 250,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
LEI N. 7.256- DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984

Estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relativas
ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos adnú·
nistratlvo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial
O Presidente da República. ·
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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CAPXTULO I

Do Tratamento Favorecido à Mlcroempresa
Art. i• A mlcroempresa é assegurado tratamento diferenCiado, simplificado
e favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista,
crediUcio e de desenvolvimento empresarial, de acordo com o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido nesta Lei não exclui outros bene·
ficios que tenham sido ou vierem a ser concedidos às microempresas.
Art. 2' Consideram·se microempresas, para os fins desta Lei, as pessoas juri·
dicaS e as firmas individuais que tiverem receita bruta anual igual ou inferior ao
valor nominal de 10.000 (dez mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, tomando-se por referência o valor desses titules no mês de janeiro do anobase.
·
·
·
·
§ 1' Para efeito da apuração da reCeita bruta anual, será sempre considerado
o periodo de 1' de janeiro a 31 de dezembro do ano-base.
§ 2' No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta será calculado
proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o mês da constituição da
empresa e 31 de_ dezembro do_ mesmo ano.
§ 3• A transformação da empresa, firma individual ou sociedade mercantil,
em microempresa, e vice-versa, não a implicará em denúncia ou outra restrição de
contratos, como de locação, de prestação de serviços, entre outros.
Art. 3' __ Não se lnclui no regime desta Lei a empresa:
I - ccinstituida sob a forma de sociedade por ações;
·
·
n ....:. 'em-·que o ·titulár. õu:'iiócio. seja· Pe&soa itirldica ou: aindà, pessoa ffsica
domiciliada no exterior; '
. .
- -- -··
m - que participe de capital de outra pessoa juridica ressalvados os inves·
tlmentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência desta Lei;
IV- cujo titular ou sócio participe, com mais de 5% (cinco por cento), do
capital de outra empresa, desde que a receita bruta anual global das empresas
interligadas ultrapasse o limite .fixado no artigo anterior; .
V - que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver situada em área da
Zona Franca de ManmJS ou da AmazOnia Ocidental, a que se referem os Decretos·
Leis ns. 288 <t), de 28 de fevereiro de 1967, e 356 (2), de 15 de agosto de 1988;
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e administração de
imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
dl câmbio, seg-.u-o e distribuição de títulos e valores mobiliários;
e)_ publicidade e propaganda, exclui dos os veículos de comunicação.
VI - que pre<:<" serviços profissionais de médico, engenheiro, advogado, den.

tista, veterinário, e-:onomista, despachante e outros serviços que se lhes possam

assemelhar.
Parágrafo únlcc. O disposto nos itens III e IV deste artigo não se aplica à
participação de mic:oempresas em Centrais de Compras, Bolsas de Subcontratação,
Consórcio de Expo:-.ação e outras associações assemelhadas.
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CAP.fTULO II
Da. Dispensa. de Obrigações Burocráticas
Art. 4• Não se aplicam às microempresas as exigências e obrigações de natu·
reza administrativa decorrentes da legislação federal, ressalvadas as estabelecidas
nesta Lei e as dem= obrigações inerentes ao exercicio do poder de. policia, inclu·
sive as referentes a :netrologia legal.

CAPtTULO III
Do Registro Especial

Art. s• O regis::o da microempresa no órgão ·competente observará procedi·
mento especial, na !arma deste Capitulo.
Art.' 6' Tratand:)-se de empresa já constituída, o registro será realizado me·
diante simples coml:!licação, da qual constarão: ·
I - o nome e a identificação da empresa individual ou da pessoa jurídica e de
seus sócios;
·
II - a indicaç&:> do registro anterior da empreSa individual ou do arquivamento dos atos cons:itutivos da sociedade;
.
III - a declaração do titular ou de todos os sócios de que o volume da receita
bruta anual da emp:esa não excedeu, no ano anterior, o limite fixado no artigo 2•
e de que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão rela·
cionadas no artigo 3' desta Lei.
Art. 7' Tratando-se de empresa em constituição, deve~ o titular ou ·sócio,
conforme o caso, declarar que a receita bruta anual não excederá o limite fixado
rto artigo 2• e que esta não se enquadra em qualquer das · hipóteses de exclusão
previstas no artigo 3' lista Lei.
Parágrafo único. O registro de "firma individual ou sociedade mercantil será
feito na forma regulada pela Lei n. 6.939 <'>, de 9 de setembro de 1981.
Art. 8• ·Feito o ::egistro, independentemente de alteração dOs atos constitutivos,
a microempresa · adc:arâ, em seguida à sua denoi:ninação ou firma, a expressão
cMicroempresa», ou abreviadamente, cME>.
Parágrafo único. É privativo das microempresas o uso das expressões de que
trata este artigo.
Art. 9• A empresa que deixar de preencher os requisitos fixados nesta Lei para
o seu enquadramento como microempresa deverá comunicar o fato ao órgão competente, no prazo de 30 <trinta> dias, contados da respectiva ocorrência.
Parágrafo único. A perda da condição de microempresa, em decorrência do
excesso de receita b:uta, só ocorrerá se o fato se verificar durante 2 (dois) anos
consecutivos ou 3 <tres> anos alternados, ficando, entretanto, suspensa de imediato
a isenção fiscal prevista no artigo 11 desta Lei.
Art. 10. Os requerimentos e comunicações previs~os neste Capitulo poderão
ser feitos pela via postal.
CAPtTULO IV
Do Regime Fiscal

Art. 11. A microempresa fica isenta dos seguintes tributos:
I - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza;
II - Imposto sobre Operações âe Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários;
(3) Leg. Fed.. 1981. pá!i:
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III - Imposto sobre Serviços de Transporte e Comunicações;
IV - Imposto sobre a Extração, a Circulação, a Distribuição ou Consumo de
Minerais do Pais;
·
V- <vetado);
VI - contribuições ao Programa de Integração Social - PIS, sem preJWZo
dos direitos dos empregados ainda não inscritos, e ao Fundo de Investimento Social
- FINSOCIAL;
VII .:.... taxas federais vinculadas exclusivamente ao exercicio do poder de policia,
com exceção das taxas rodoviária única e de controles metrológicos e das contri·
bu_içõe5 devidas aos órgãos de fiscalização profissional;
VIII - taxas e emolumentoS remuneratórios do registro referido nos artigos 6'
e 7• desta Lei.
§: ·1• A isenção a que ·se refere este artigo não dispensa a microempreila do
recolhimento da. parcela relativa aos tributos, a que se obriga por. Lei, devidos por
terceiros.
§ 2' As taxas e emolumentos t""..muneratórios dos ates subseqüentes aa registro
da microempresa não poderão exceder ao valor nominal de 2 (duas) Obrigações
Reajustâveis do Tesouro Nacional - ORTN.
§ 3' <Vetado).
Art. 12. As microempresas · que deixarem de preencher as condições para seu
enquadramento no regime desta Lei ficarão sujeitas ao pagamento dos tributos
incidentes sobre o valor da receita que exceder o limite fixado no artigo 2' desta
Lei; bem como· sobre os fatos. geradores que vierem a ocorrer após o fato ou situa·
ção que tiver motivado o ·desenquadramento.
· ·
Art. 13. A isenção referida no artigo 11 abrange a dispensa do cumprimento
de obrigações tributârias acessórias, salvo as expressamente previstas nos artigos
14, 15 e 16 desta Lei.
Art. 14, O c;adastramento fiscal da microempresa será feito de oficio, mediante
intercomunicaÇão entre a órgão . de registro e os órgãos cadastrais competentes.
Art. 15. A microempresa estâ dispensada de escrituração <vetado>. ficando
obrigada a manter arquivada a documentação relativa aos atos negociais que praticar ou em .. que intervier.
Art. 16. Os documentos fiscais emitidos pelas microempresas obedecerão a
modelo simplificado, aprovado em regulamento, que servirá para todos os fins
previstoS na legislação tributária.
CAPíTULO V
Do Regime Previdenclárlo e Trabalhista
Art. 17. Ficam assegurados aos titulares c sócios das microempresas, bem
como a seus empregados, todos os direitos previstos na legislação previdenc!ária e
trabalhista, observado o disposto neste Capitulo.
Art. 18. O Poder Executivo deverá estabelecer procedimentos simplificados,
que facilitem o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária pelas microempresas, assim como para eliminar exigências burocráticas e obrigações acessórias
que, mesmo previstas na legislação em vigor, sejam incompativeis com o tratamento diferenciado e favorecido previsto nesta Lei.
·
Art. 19. As microempresas e seus empregados recolherão as contribuições destinadas ao custeio da Previdência Social de acordo com o previsto na legislação
especifica, observado o seguinte:
I - a co~trlbuição do empregado será calculada pelo percentual minimo;
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II - a ~ontribwção da microempresa para o custeio daS prestações por acidente do tr.'balho será igualmente calculada pelo percentual minimo;
III - ,., recolhimento das contribuições devidas pelas microempresas poderá
ser efetuac englobadamente, de acordo com instruções do Ministro da Previdência
e Ass:stênc< ..- Social.
Art. 20. AS microempresas ficam dispensadas de efetuar as notificações a que
se referem o.- ~§ 2' e 3•, do artigo 139, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 21. C disposto no artigo 18 desta Lei não dispensa a microempresa do
cumprimento <:~s seguintes obrigações:
I - efetuar · as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
III - manter arquivados os documentos comprobatórios dos direitos e obrigações trabalhistas e previdenciárias, especialmente folhas de pagamentOs, recibos
de salários e remunerações, bem como comprovantes de descontos efetuados e de
recolhimento das contribuições a que se retere o artigo 19 desta Lei.
Art. 22. As microempresas estão sujeitas ao depósito para o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, na forma ~ lei~ .
··
CAPttUL0 VI
. Do Apoio Creditício

Ali. 23. As microempresas serão asseguradas ci)ndições especialmente favorecidas nas operações que realizarem com Instituições financeiras públicas e privadas, lnciusive bancos de desenvolvimento e. entidades oficiais de financiamento e
fomento às empresas de pequeno porte.
·
·
Art. 24. As operações a que se refere o artigo anterior, de valor até 5.000 (cinco
mil) ORTN, terão taxas diferenciadas beneficiando a microempresa, enquanto as
garantias exigidas ficarão restritas à fiança e ao aval.
§ 1• As operações a que se refere este artigo não sofrerão condicionamentos
na concessão ou liberação de recursos, nem exigências de saldos médios, aprovação
de projetes, planos de aplicação, nem comprovação do cumprimento de obrigações,
Inclusive fiscais, pen 'te quaisquer órgãos ou e. 'idades da administração pública.
§ 2' (Vetado).
f 3' <Vetado).
§ 4' Fic8m ressalvadas do disposto no § 1' deste artigo as atividades de apoio
técnico-gerencial, relativas às áreas gerencial, 'tecnológica, mercadológica e financeira, desde que executadas com o consentimento do microempresárlo, em todas
as suas etapas.
§ s• Compete ao Conselho Monetário Nacional disciplinar a aplicação do disposto neste artigo, podendo aumentar os limites fixados em seu ccaput> (vetado),
bem como estabelecer as sanções aplicáveis nos casos de descumprimento.
§ 6' <Vetado)
CAP1TULO VII
Das Penalldades
Art. 25. A pessoa juridica e a firma Individual que, sem observância dos requisitos desta Lei, pleitear seu enquadramento ou se mantiver enquadrada como microempresa estará sujeita às seguintes conseqüências e penalidades:

I -

cancelamento de oficio do seu registro como microempresa;
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II - pagamento de todos os tributos e contribuições devidos, como se isenção
alguma houvesse existido, acrescidos de juros moratórios e correçãó monetária,
contados desde a data em que tais tributos ou contribuições deveriam ter sido
pagos até a data do seu efetivo pagamento;
III - multa punitiva equivalente a:
a) 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do tributo devido, em caso
de dolo, fraude ou simulação e, especialmente, nos casos de falSidade das declarações ou informações prestadas, por si ou seus sócios, às autoridades competentes;
b) 50% ( cinqüenta por cento) do valor atua!izado do tributo devido, nos
derru.is casos.
·
lV-pagamento em dobro dos encargos dos empréstimos obtidos com base
nesta Lei.
Parágrafo único. Os recursos que se originarem do pagamento referido no
item IV deste artigo <vetado), constituirão o Fundo de Assistência a Microempre5as,
a ser regulamentado e gerido pelo Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 26. O titular ou sócio da microempresa responderá solidária e ilimitadamente pelas conseqüências da aplicação do artigo anterior, ficando, assim, impedido
de constituir nova- microempresa ou participâr de outra já existente, com os favores desta Lei.
Art. 27. A falsidade das declarações prestadas para obtenção dos beneficies
desta Lei caracteriza o crime élo artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do seu
enquadramento em outras figuras penais cabfveis.
CAP!TULO VIII
Da Remissão de Crédito Tributário
Art. 28. (Vet!ldO).
Art. 29. As firmas individuais e sociedades comerciais e civis, identificáveis
como mlcroempresa, segundo estabelece este Estatuto, que a partir de 1• de janeiro
de 1981 não tenbam exercido atividade econOmica de qualquer espécie, poderão
-requerer a sua baixa no Registro competente dentro de -180 <cento e oitenta) dias
a contar da data da vigência desta Lei, independente de prova de justificação de
tributo e contribuição com a Fazenda Pública FederaL Parágrafo único. Os beneficlos de que tratam <vetado) e o ccapub deste artigo
são concedidos sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 25 desta Lei.

CAP!TULO IX
Disposições Gerais
Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de suà publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
João Figueiredo - Presidente da República.
Emane Galvêas.
Mur!lo- Badaró.
Antônio Delfim Netto.
RESOLUÇAO N. 77 l

DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984

Autoriza o Governo do Estado de Santa Cata:-ina a elevar em
montante de sua divida consolidada interna.

ers

14.307.923.098,

-
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LEI N. 8.383.,. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do
Imposto sóbre a Renda, e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

~u

sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I'
Da Unidade de Referência- UFm
Art. 1? Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislação tributária federal, bem como os relativos a multas
e penalidades de qualquer natureza.
·
·
§ 1?
O disposto neste Capítulo aplica-se a tributos e contribuições sociais,
inClUsive previdenciárias, de intervençao no domínio econômicO e de interesse c;le
categorias profissionais ou ec-on"õmicas.
· § 2" É vedada a utilização da UFIR em negócio jurídico como referencial
de corr..:-;ão monetária do preço de bens ou serviços e de saláriOs, aluguéis ou 1 'royalt:;les'

Ar 2? A expressão monetária da UFIR mensal será fixa em cada mês-calendárk e da UFIR diária ficará sujeita a variação em cada dia e a do primeiro
dia do m•·i será igual h da UFIR do mesmo mês.
§ 1:'- O Ministério da Economia, Fazenda c Plancjamento, por intermédio
do Depart::;nento dá Receita Fecleral, divulgará a expressão monetária da UFIR
mensal:
a) até o dia r· de janeiro de 1992, para esse mês, mediante a aplicação, sobre
Cr$ 126,8621, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC acumulado
desde fevereiro até novembro de 1991, e do Índice de PreÇos· ao Consumidor. Ampliado- IPCA de dezembro de 1991, ·apurados pelo'Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística- IBGE;
·
·

bJ até o primeiro dia de cada mês, a·partir de 1? de fevereiro de 1992, com
base no IPCA.
§ 2?
O IPCA, a que se refere o parágrafo anterior, será constituído por série especial cuja apuração compreenderá o período entre o. dia 16 do mês anterior
e o dia 15 do mês de referência-· ·
· ·
§ 3?
Interrompida a ápuração óu divulgação da série especial do IPCA, a
expressão monetária da UFIR será estabelecida com base nos indicadores disponíveis, observada precedencia em relação àqueles apurados por instituições oficiais

de pesquisa.
§ 4?
No caso do parágrafo anterior, o Departamento da Receita Federal
di vulgar:' a metodologia :ldotada para a determinação da expressão monetária da
UFIR.
§ 5?
O Departamento da Receita Federal divulgará, com antecedência, a
expressão monetária da UFIR diária, com base na projeção da taxa de inflação
medida pelo índice de que trata <;> § ,2? deste artigo.
Ü> Leg. Fed .• l99I. pâg. J43; (2) 1991. plig.--ô66.
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§ 6?
A expressão monetári:t-do Fator·de Atualização Patrimonial - FAP,
instituído. ei:n decorrência da Lei n. 8.200 11 >, de 28 de junho de 1991, será igual,
no mês de dezembro de 1991, à expressão monetária da UFffi apurada conforme
a alínea "a" do§ l?.deste artigo.

§ 7? A expressão monetária do coeficiente utilizado na apuração do ganho
de. capital, de que trata a Lei n. 8.218121 , de 29 de agosto de.1991, corresponderá
a partir de janeiro de 1992, à expressão monetária da UFIR mensal. ·

Art. 3? Os valores expressos em cruzeiros na legislação tributária ficam
convertidos em quantidade de UFIR, utilizando-se como .divisores:
· I...;_ o valor de Cr$ 215,6656, se relativos a multas. e penalidades de qualquer
natureza;
.
.
.

II- o valor. de Cr$·126,8621, nos demais casos.

CAPÍTULO II
. Do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
Art.. 4? A renda e os proventos de qualquer natureza, inclusive os rendimen.
tos e ganhos de capital, percebidos por pessoas físicas residentes ou dotiriciliadas
no Brasil, serão tributados pelo Imposto sobre a Renda na forma da legislação vigente., com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 5? A partir de 1? de janeiro do ano-C<J.lendário de 1992, o Imposto sobre a Renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os artigos 7~, 8~ e 12
da Lei n. 7.713'"• de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva:

Base de Cálculo
(em UFIR)
Até 1.000
Acima de 1.000 até
1.950
Acima de 1.950

Parcela a Deduzir da Base de
Cálculo (em UFffi)

Alíquota
isento

1.000
1.380

15%
25%

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre
os rendimentos efeti vamente recebidos em cada mês.
Art. 6? O imposto sobre os rendimentos de que trata o artigo 8? da Lei n.
··7.713, de 1988:
I- será convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês em que
os rendimentos foren1 recebidos;
II - deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Parágrafo único. A quantidade da UFffi de que trata o inciso I será reconvertida em cruzeiros pelo valor da UFIR no mês do pagamento do imposto.
Art. 7:' Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos na legislação, fica facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano, co1. -..lementaçáo do
irhposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos.
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Art. 8.?, O imposto retido na fonte ou pago pelo contribuinte, salvo disposição em contrário, será deduzido do apurado na f<?r~a,4o incisç_ I~o artigo 15 desta Lei.
.
..
. .. .
.
Parágrafo único. Para efeito da redução, o imposto retido ou pago será convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta:
a) no mês em que os rendimentos forem pagos ao beneficiário, no caso de imposto retido na fonte;
b) no mês do pagamento do imposto, nos de_mais casos.
Art. 9? As receitas 'e despesas a que se refere o artigo 6~ da Lei n. 8.134«>,
de 27 de dezembro de 1990, serão convertidas em quantidade de UFIR pelo valor
desta no mês em que forem recebidas ou pagas, respectivamente.
Art. 10. Na determinaÇão· da base de cálculo. sujeita à incidência mensal
do Imposto sobre a Renda poderão ser deduzidas:
·
I - a soma dos valores referidos nos incisos do artigo 6? da Lei n. 8.134, de 1990;
II - as importâncias pagas em dinheirÔ a: título de alimentos ou pensões, em
cumprin1ento de acordo ou decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionai . .::
II: - a quantia equivalente a quarenta UFIR por dependente;
I\" as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distritc. ;,dera! e dos Municípios;
V- ·> valor de mil UFIR, correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenier. ::es de aposentadoria e pensão, transferência para reserva· rEúnunerada
ou reform" pagos pelá Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica de direito público interno,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.

Art. 11.

Na declaração de ajuste anual (artigo 12) poderão ser deduzidos:

I- os pagamentos feitos, no- ano-calendário, a méd~cos, dentistas, psicólogos,
fisioterape-utas, fonoaudiólógos,--ter:ipeutãs o-cupáCionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;

II -as contribuições e doações efetuadas a entidades de que trata o artigo
da Lei n. 3.830' 5 ', de 25 de novembro de 1960, observadas as condições estabelecidas no artigo 2~ da mesma lei;
·
1~

III- as doações de que trata o artigo 260 da Lei n. 8.069C6 r, de 13 de julho
de 1990;
IV- a soma dos valores referidos no artigo 10 desta Lei;
V- as despesas feitas com instrução do contribuinte e seus dependentes até
o limite anual individual de seiscentos e cinqüenta UFÍR.
§ 1? O disposto no inciso I:
a) aplica-se, também, aos pagamentos feitos a empresas brasileiras ou autorizadas a funcionar no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização
e cuidados médicos e· dentários, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento. de despesas de natureza méd;ea, odontológica e
hospitalar;
·
(!j) LcJ;". r~cd .• l9GO. püg.l.l:2<t; (6) 1990, pügH. 849 '~ 1.102.
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b) restringe~se aos pagrunentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamerita-e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os· pagamentos sejam esp~cificados e comprovados,
com indicação do non1e, endereço e númerO de inscrição no Cadastro de PessOas
Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
§ 2~
Não se incluem entre as deduções de que trata o inciso I deste artigo
as despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie.
·.§ 3?
A sonm das deduções. previstas nos incisos II em eptá limitada a dez
por cento da base de cál~ulo do i]]lP'!Sto,, na declaração de ajuste anual.
§ 4? As deduções de que trata este artigo serão convertidas em quantidade
de UFIR pelo valor desta no mês do pagamento ou no mês em que tiverem sido
consideradas na base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.
Art. 12. As pessoas físicas deve.rão apresentar anualmente declaração de
ajuste, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou valor a ser restituído.
§ 1? Os ganhos a que se.referem o artigo 26 desta Lei e o inciso I do artigo 18 da Lei n. 8.134, de 1990, serão apurados e tributados em separado, não integrarão a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na declaração de ajuste anual
e o imposto pago não poderá ser deduzido na declaração.
§ 2? A declaração de ajuste anual, em modelo aprovado pelo Departamento da Receita Federal, deverá ser apresentada até o último dia útil do mês de abril
do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital.
§ 3?
Ficam dispens.Í:das da apresentação de declaração:
a) as pessoas físicas cujos rendimentos do trabalho assalariado, no ano-calendário, inclusive Gratificação de Natal ou Gratificação Natalina, conforme o caso,
acrescidos dos demais rendin1entos recebidos, exceto os não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, sejam iguais ou inferiores a treze mil UFIR;
bJ os aposentados, inativos e pensionistas da Prevldência-Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou dos respectivos Tesouros,
cujos proventos e pensões no ano-calendário, acrescidos dos demais rendimentos
recebidos, exceto es não tributados ou tributados exclusivan1ente na fonte, sejam
iguais ou inferiores a treze mil UFIR;
c) outras pessoas físicas declaradas em ato do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, cuja qualificação fiscal assegure a preservação dos controles
fiscais pela administração tributária.
·
Art. 13. Para efeito de cálculo do imposto a pagar ou do valor a ser restituído, os rendimentos serão convertidos em quantidade de UFIR pelo valor dest_a
no mês em que forem recebidos pelo beneficiário.
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto, na declaração de ajuste anual,
será a diferença entre as somas, em quantidade de UFIR:
a) de todos os rendim"entos percebidos durante o ano-calendário, exceto. os
isentos, os não tributáveis e oS tributados exclusivamente na fonte; e
b) das deduções de que trata o artigo 11 desta Lei.
Art. 14. O resultado da atividade rural será apurado segundo o disposto
na Lei n. 8.023<7l, de 12 de abril de 1990,. e, quando positivo, integrará a base de
Cálculo do i~ posto definida no artigo anterior.
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§ 1?, ·>o·'resultado da ativídad& rural e a base de cálculo do imposto serão
expressos em quantidade de UFIR.
·
§ 2~ As receitas, despesas e demais valores, que integram o resultado e a
base de cálculo, Serão convertidos em UFIR pelo valor desta no mês do efetivo pagamento ou recebimento.
Art. 15. O saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído na declara-·
ção de ajuste anual !artigo 12) será determinado com observância das seguintes
'.
,;,.,
normas: ·- ~
I- será calculado o imposto progressivo de acordo com a tabela !artigo 16);
' - n - será deduzido o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo;
·
'

.

-.,~:c:.. III - o montante assim determinado, expresso em quantidade de UFIR, constituii:á, se positivo, o saldo do imposto a pagar e, se negativo, o valor a ser restituído.
Art. 16. Para fins do ajuste de que trata o artigo anterior, o Imposto sobre
· a Renda-progressivo será calculado de acordo com a seguinte tabela:

Base de Cálculo
(em UFIR)
Até 12.000
Acima de 12.000 até
23.400
Acima de 23.400
Art. 17.

Parcela a Deduzir da Base de
Cálculo (em UFIR)

Ali quota
isento

12.000
16.560

15%
25%

O saÍdo do imposto (artigo 15, III) poderá ser pago em até seis quo-

tas iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte:

I- nenhuma quota será inferior a cinqüenta UFIR e o imposto de valor inferior' a cem UFIR será pago de uma só vez;
•
II - a primeira quota ou quota única deverá ser paga no mês de abril do ano
subseqüente ao da percepção dos rendimentos;
III - as quotas vencerão no último dia útil de cada mês;
IV- é facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das'· quotas.
Parágrafo único. A quantidade de UFIR será reconvertida em cruzeiros
pelo valor da UFIR no mês do pagamento do imposto ou da respectiva quota.
Art. 18. Para cálculo do imposto, os valores da tabela progressiva anual
(artigo 16} serão divididos proporcionalmente ao número de meses do período abrangido pela tributação, em relação ao ano-calendário, nos casos de declaração apresentada:
·
I- em nome do espólio, no exercício em que for homologada a partilha ou
feita a adjudicação dos bens;
II - pelo contribuinte, residente ou domiciliado no Brasil, que se retirar em
caráter definitivo do Território Nacional.
Art. 19. ·:.As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do Imposto sobre a Renda na fonte deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 28 de fevereiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto sobre a Renda retido no ano anterior.
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§ 1? Tratando-se de rendimentos pagos por pessoas jurídicas, quando não
tenha havido retenção do Imposto sobre a Renda na fónte, o comprovante deverá
ser fornecido no mesmo prazo ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia 15
de janeiro do' ano subseqüente.
§ 2? No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as
deduções e os rendimentos, deverão ser informados por sua valores em cruzeiros
e em quantidade de UFffi, convertidos segundo o disposto na alínea "a" do parágrafo único do artigo 8?, no § 4? do artigo 11 e no artigo 13 desta Lei.
§ 3? As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, oU fornecerem com inexatidão, o documento a que se Í"'efe.
re este artigo ficarão sujeitas ao pagamento de multa de trinta e cinco UFIR por
documento.
·

.
§ 4? À fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções, ou imposto retido na fonte, será aplicada a multa de cento e cinqüenta por cento sobre o valor que for indevidamente utilizável como redução do Imposto sobre a Renda devido, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
§ 5? Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação sabendo ou devendo saber da falsidade.

CAPÍTULO

m

Da Tributação das Operações Financeiras
Art. 20. O rendimj:>nto produzido por aplicação financeira de renda !uca iniciada a partir de 1? de janeiro de 1992, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda na fonte às a!íquotas seguintes:
I - operação iniciada e encerrada no mesmo dia ("day trade"): quarer-~a
por cento;
II - demais operações: trinta por cento.
§ 1? O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às operações de financiamento realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
na forma da legislação em vigor.
§ 2?
Fica dispensada a retenção do Imposto sobre a Renda na fonte em relação à operação iniciada e encerrada no mesmo dia quando o alienante for instituição financeira, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários.
§_ 3? A base de cálculo do imposto é constituida pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF (artigo 18 da Lei n. s.oss<•l, de 31 de outubro de 1990) e o valor da aplicação financeira de renda fixa, atualizado com base na variação acumulada da UFIR diária, desde a data inicial da operação até a da alienação.
§ 4? Serão adicionados ao valor de alienação, para fins de composição da
base de cálculo do imposto, os rendimentos periódicos produzidos pelo título ou
aplicação, bem como qualquer remuneração adicional aos rendimentos preítxados,
pagos ou creditados ao alienante e não submetidos à incidência do Imposto sobre
a Renda na fonte, atualizados com base.na vàriação acumulada da UFIR diária;
desde a data do crédito ou pagamento até a da alienação.
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§ 5~
Para fins da incidência do Imposto sobre a Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquida. ção, resgate ou repactuação do título ou aplicação.

§ 6? Fica incluída na Tabela "D" a que se refere o artigo 4?, inciso II, da
Lei n. 7.940< 9 l, de 20 de dezembro de 1989, sujeita à alíquota de até 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento), a operação de registro de emiasão de outros valores mobiliários.

Art. 21. Nas aplicações em fundos de renda fixa, resgatadas a partir de 1?
de janeiro de 1992, a bàse de cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte será constituída pela diferença positiva entre o valor do resgate, líquido de IOF, e o custo
de aquisição da quota, atualizado com base na variação acumulada da UFIR diária,
desde a data da conversão da aplicação em quotas até a reconversão das quotas
em cruzeiros.
§ 1? . Na determinação do custo de aquisição da quota, quando atribuída a
remuneração ao valor resgatado, observa.r-se-á. .a precedência segundo a ordem seqüencial direta das aplicações realizadas peló beneficiário.
§ ;;"
Os rendimentos auferidos pelos fundos de renda fixa e as alienações
de títurc.s ou aplicações por eles realizadas ficam excluídos, respectivamente, da
incidência do Imposto sobre a Renda na fonte e do IOF.
§ 3~
O Imposto sobre a Renda na fonte, calculado à alíquota de trinta por
cento, e o IOF seráó_r.etidos pelo administrador do fundo de renda fixa na data
do resgate.

§ 4?
Excluenr-se do disposto neste artigo as aplicações em Fundo de Aplicação Financ01irá- FAF, que continuam sujeitas à tributação pelo Imposto sobre a
Renda na fonte à alíquota de cinco por cento sobre ·o rendimento bruto apropriado diariamente ao quotista.
§ 5?
Na determinação da base de cálculo do imposto em relação ao resgate
de quota existente em 31 de dezembro de 1991, adotar-se-á, a título de custo de
aquisição, o valor da quota na mesma data.

Art. 22.

São isentos do Imposto sobre a Renda na fonte:

I - os rendiméntos creditados ao quotista pelo Fundo de Investimento em
Quotas de Fundos de Aplicação, correspondente aos créditos apropriados por F AF;
II- os rendimentos auferidos por FAF, tributados quando da apropriação
ao quotista.

·Art. 23. A operação de mútuo e a operação de compra vinculada à revenda,
no mercado secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, iniciadas a partir
de 1? de janeiro de 1992, ficam equiparadas à operação de renda fixa para fins de
incidência do Imposto sobre a Renda na fonte.
§ 1?
Constitui fato gerador do imposto a liquidação da operação de mútuo
ou a revenda de ouro, ativo financeiro.
§ ~

A base de cálculo do imposto nas operações de mútuo será constituída:

a) pelo ;a.J~r do rendimento em moeda corrente, atualizado entre a data do
recebimento e a data de liquidação do contrato; ou ·
b) quando o rendimento for fixado em quantidade de ouro, pelo valor da conversão do ouro em moeda corrente, estabelecido com base nos preços médios das
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operações realizadas no mercado à vista da bolsa em que ocorrer o maior volume
de ouro transacionado na data de liquidação do contrato.
§ 3? A base de cálculo nas operações de revenda e de compra de ouro, quando vinculadas, será constituída pela diferença positiva entre o valor de revenda e
o de compra do ouro, atualizada com base na variação acinnulada da UFIR diária,
entre a data de início e de encerramento da operação.
§ 4? O valor da operação de que trata a alínea "à" do§ 2• será atualizado
com base na UFIR diária.
·
§ 5?
O Imposto sobre a Renda na fonte será calculado aplicando-se alíquotas previstas no artigo 20, de acordo com o prazo de operação.
·' ·
·
§ 6? Fica o Poder.Executivo autorizado a baixar normas com vistas a definir as características da operação de compra vinculada à revenda, bem como a equiparar às operações de que trata este artigo outras que, pelas suas características,
produza.tri os mesmos efeitos das operações indicadas.
§ 7? O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer prazo mínimo para as operações de que trata este artigo.
Art. 24. Fica dispensada a retenção do Imposto sobre a Renda na fonte de
que tratai::. os artigos 20, 21 e 23, sobre rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, quando o beneficiário for pessoa jurídica tributada com
base no lt:cro real, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições
em relaçãr. a operação:
·

I- té:>ha por objeto a aquisição de título ou realização de aplicação exclusivamente sob a forma nominativa, intransferível por endosso;

n - o pagamento ou resgate seja efetuado por cheque cruzado nominativo,
não endossável, para depósito em conta do beneficiário ou mediante crédito em
conta cor:-ente por ele mantida junto à entidade, dentre as nomeadas no artigo
m,§r;

··

UI -seja apresentada; n-o ato da cessão ou liquidação, a nota de negociação
relativa à aquisição do título ou à realização da aplicação;

IV- seja comprovado à fonte pagadora, por escrito, pelo beneficiário, o enquadramento no disposto no "caput" deste artigo ou a condição de· entidade imune.
Parágrafo único. A dispensa de que trata este artigo não se aplica em relação aos re::.dim.entos auferidos nas operações:
a) iniciadas e encerradas no mesmo dia, exceto no caso previsto rio artigo
20, § 2?;
b) de mútuo, realizadas entre pessoas jurídicas não ligadas, exceto se, pelo
·· menos uma das partes,. for quaisquer das pessoas jurídicas mencionadas no arti ...
go 20, § 2?;
. c) de que trata o § 4? do artigo 21.
Art. 25. O rendimento auferido no resgate, a partir de 1? de janeiro de 1992,
de quota de fundo mútuo de ações, clube de investimento e outros fundos da espécie, inclusive Plano de Poupança e Investimentos- PAIT, de que trata o DecretoLei n. 2.292'~0 ', de 21 de novembro de 1986, constituídos segundo a legislação aplicável, quar,_do o beneficiário for pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com
base no lucrõ'real, inclusive- isenta,.sujei);a-se'll inci<l<•ncia. do Imposto sobre a Renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por 'cento.
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§ l!' A base.de cálculo do imposto é constitu::ia p<!ia diferença positiva entre o 'valor de resgate e o custo médio de aquisição <ia q uotu, atualizado com base
na variação acumulada da UFIR diária da data da conversão em quotas até a de
reconversão das quotas em cruzeiros.

§ 2!' Os ganhos líquidos a que se refere o arcigo seguinte e os rendimentos
produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, auferidos por fundo mútuo
de ações, c!ube de investimentos e outros fundos da espécie, não estão sujeitos à
incidência do Imposto sobre a Renda na fonte.
·
§ 3!' O imposto será retido pelo administrador do fundo ou clube de investimento na data do resgate.
§ 4?
Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a compensação de perdas ocorridas .em aplicações de que trata este artigo.

·Art. 26. Ficam sujeitas ao pagamento do Imposto sobre a Renda, à. alíquota de vinte e cinco por cento, a pessoa física e a pessoa jurídica não tributada com
base no 1ucro real, i:lclusive iSentá, que auferirem ganhos líquidos nas operações
reali:l;adas nas

bolsa~

de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,

en~

cerradas a partir de ·? de janeiro de 1992.
· :. . § 1!'. Os custo~ de.aquisição, os preços de exercício e os 'prêmíos serão considerados pelos valorb médios pagos, atualizados com base na variação acumulada da UFIR diária da c.,ta da aquisição até a data da alienação do ativo.

§ 2? O Poder Ex~cutivo poderá baixar normas para apuração e demonstração dos ganhos líquidos, bem como autorizar a compensação de perdas em um mesmo ou entre dois ou mais mercados ou modalidades operacionais, previstos neste
artigo, ressalvado Ó disposto no artigo 28 desta Lei.
§ 3?
O disposto neste artigo aplica-se, t:ilribém, aos ganhos líquidos decor.
rentes da alienação de ouro, ativo financeiro, fora da bolsa, com a interveiliência
de instituições integrantes do Sistemà Financeiro Nacional.
§ 4?

O imposto de que trata este artigo será apurado mensalmente.
Art. 27. As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas na
forma prevista no § 2? do artigo precedente, são admitidas exclusivamente para
as operações realizadas nos mercados organizados, geridos ou sob responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder Executivo e com objetivos semelhantes
ao das bolsas de valores, de mercadorias ou de futuros.
Art. 28. Os prejuízos decorrentes de operações financeiras d!' compra e subseqüente venda ou de venda e subseqüente compra, realizadas no mesmo dia ("daytrade"), tendo por objeto ativo, título, valor mobiliário ou direito de natur~za e
características semelhantes; somente podem ser compensados com ganhos auferidos em operações da mesma espécie ou e.m operações de cobertura ("hedge") à
qual estejam vinculadas nos termos admitidos pelo Poder Executivo.
§ 1~
O ganho líquido mensal corresponde às operações "day-trade", quando auferido por beneficiário dentre os referidos no artigo 26, integra a base de cálculo do Imposto··
... sobre a Renda de que trata o mesmo artigo,

§ 2? Os prejuízos decorrentes de operações realizadas fora de mercados organizados, geridos ou sob responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder
Público, não podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e
a apuração do ganho líquido de que trata·o artigo 26, bem como não podem ser
compensados com ganhos auferidos em operações de espécie, realizadas em qualquer mercado.
--
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Parágrafo .único. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto sobre a Renda, nos.
termos dos artigos 31 a 33, os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de.;itpli"·
cações financeiras, auferidos por fundos, sociedades de investimentos-e carteira
de valores mobiliários de que participem; exclusivamente, pessoas .físicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo residentes,
domicilia.
.
.
dos ou con1 sede no exterior.
Art. 30.. O investimento estrangeiro nos mercados· ímanceiros e de valores
mobiliários somente poderá ser realizado no País por intermédio dê•representari.te legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder.Exe"
cutivo a prestar tal serviço, e que será responsável, nos termos dó artigo 128 do
Código-Tributário Nacional (Lei n. 5.172<m, de 25 de ·outubro de ·1966), pelo cum;
primento das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por
conta e ordem do representado.
§ 1?

-

o representante legal não será responsável pela retençãO e'recolhimen-

to do Imposto sobre a Renda na fonte sobre aplicações financeiras quando, nos termos da legislação pertinente, tal responsabilidade for atribuída a terceiro.
§ 2?
O Poder Executivo poderá excluir determinadas categorias de investidores da obrigatoriedade neste artigo.
·
·

Art. 31. Sujeitam-se à tributação pelo Imposto sobre a Renda, à alíquota
de vinte e cinco por cento, os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelo quotista, quando distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título, por fundos em
condomínio a que refere o artigo 50 da Lei n. '4.72SCI2>, de'14 de julho de 1965, constituídos na forma prescrita pelo Conselho Monetário Nacional e mantidos com recursos provenientes de conversão de débitos externos brasileiros, e de que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades de
investi_mento coletivo, residentes, domiciliados, ou com sede no exterior.
Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de capital, auferidos por fundo
em condomínio de que trata este artigo, ficam excluídos da retenção do Imposto
sobre a Renda na fonte e do Imposto sobre a Renda sobre o ganho líquido n ensal
Art. 32. Ficam sujeitos ao Imposto sobre a R'enda na fonte, à alíquotn de
quinze por. cento, os rendimentos distribuídos, sob qualquer forma e a qunlquer
título, incb,;~ive em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento:
I - pelas entidades mencionadas nos artig'os l? e 2? do Decreto-~i ,;_ 2.285!13>,
de 23 de julho de 1986;
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li - pelas sociedades de investimento ·a que se refere ·o artigo 49' da Lei n.
4.728, de 1965;
·

m :._pelas carteiras de valores mobiliários, inclusive .vinculadas à emissão,
no exterior, de certificados represe~tativos de ações, mantic?.as por investidores
estrangeiros.
·
· ·
· ·
§ 1? Os rendimentos e os ganhos de capital auferidos pelas entidades de
que trata este artigo, ficam excluídos, respectivamente, do Imposto so_bre a Renda
na fonte e sobre o ganho líquido mensal.·
· ·
·
.
§ 2? Os ganhos de capital a q;,e se refere o parágrafo precedente ficam excluídos da incidência co Imposto sobre a Renda quando distribuídos, sob qualquer
forma e a qualquer tí:alo, inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total
do invest::nento, pelo: fundos, sociedades ou carteiras referidas no "caput" deste 'fl"dgo.
§ 3~
Para os e:eitos deste artigo, consideram-se:
a) r· .. .Jimentos: quaisquer valores que· constituam remuneração do capital
aplicado, .:cdusive aq1.:ela produzida por títulos de renda variável, tais como juros,
prêmios, co .o-.issões, ágio, deságio, dividendos, bonificações em dinheiro e participações nos 1uc r os;
b) ganh·-s de cap::al: a diferença entre o valor de aquisição e o de cessão, resgate ou liquic:>ção, a~erida nas negociações com títulos e valores mobiliários de
renda variável.
·
§ 4? O valor sJo;; dividendos atribuídos a açôes integrantes da carteira será, a partir da data da. transferência do património líquido para o passivo exigível
da empresa emitente. •egistrado.à conta de rendimentos.
§ 5? O disposu. neste artigo alcunça, exclusivamente, as entidades que atenderem às normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional,
não se aplicando, entretanto, aos fundos em condomínio de que trata o artigo 31
desta LeLArt. 33. O Imposto sobre a Renda na fonte sobre rendimentos e ganhos de
capital excluídos da base de cálculo nos termos dos artigos 31 e 32 será devido,
quando for o caso, no ato da distribuição ao acionista ou quotista no exterior, a
qual será caracterizaea pela liquidação, remessa ou resgate, sob qualquer forma,
de valores auferidos pela sociedade, fundo ou carteira.
·
§ 1? A base de cálculo do imposto será constituída pelo valor, em moeda
nacional, da distribuição realizada, excluídos os ganhos de capital de que trata o
artigo 32, quando dist:-ibuídos pelas entidades mencionadas naquele artigo.
§ 2? A exclusão de que· trats o· parágrafo anterior, em termos proporcionais
não poderá exceder a relação· resultante do confronto do valor do ganho de capital com as somas dos •·alores dos rendimentos e do ganho de capital, passíveis de
distribuição ..
§ 3? :Na.S. hipóteses de redução· de capital das sociedades de investimento
de que. trata,_ o, artigo_ 49.da Lei.n•. ;4.. 7.2S,.de)9.65, de resgate de quotas de fundos
ou operação equivaler.:e às precedentes·, cons1derar-se-á distribuída a parte do valor dos resultados positivos acumulados na data daquele ato, correspondente à diferença entre o valor da operação e parcela desta, proporcional à relação entre o
valor do capital atuali:zado monetariaménte com base na variação da UFIR e o valor do património líquido, ncf m:ês imediatamente anterior ao da distribuição.
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§ 4?
Considera-se ganho de capital, para fins de incidência do Imposto sobre a Renda,na fonte o valor obtido multiplicando-se a importância correspondente aos resultados positivos distribuídos, apurada na forma do parágrafo anterior,
pela proporçã,o entre 05 ganhos de capital, líquidos, e a soma dos ganhos de capital e rendimentos, !iqill~os, constantes no baianço no mês imediatamente anterior
ao da distribuição.
, ,
§ 5?
O ganho ce capital ou rendimentos líquidos serão const,ituídos pelos
valores das correspondentes receitas, diminuídos das despesas necessárias à sua
obtenção.
· § 6?
Com vistas à apuração da diferença a que se refere o § 3? deste artigo, o contravalor em moeda nacional do capital registrado no Banco Central do
Brasil será determinado tomando-se por base a taxa de câmbio, para venda, vigente no último dia do mês imediatamente anterior ao da distribuição.
Art. ,34~ As disposições dos artigos 31 a 33 desta Lei abrangem as operações
compreendidas no período entre 15 de junho de 1989, inclusive, e 1? de janeiro
de 1992, exceto em relação ao imposto de q~e trata o artigo 3? do Decreto-Lei n.
1.986< 141 , de 28 de dezembro de 1982. vedada a restituição ou compensação de imposto pago no mesmo período.
·, · ·

Art. 35.

Na cessão, liquidação ou resgate, ~rá aprese~~dá-a rio~ . de~_aq~i

sição do título ou o documento relativo a aplicação, que identifique as partes en;
volvidas na operação.
,
,. · , · . ,
,
§ 1~'
Quando não apresentado o documento de que trata este artigo, considerar-se-á como preço de aquisição o valor da emissão ou o da primeira colocação
do título, prevalecendo o menor.
§ 2?
Não comprovacto o valor a que se refere o § 1?, a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte será arbitrada em cinqüenta por cento do valor bruto da alienação.
·
§ 3?
Fica dispensada a exigência prevista neste artigo relativamente a título ou aplicação revestidos, exclusivamente, da. forma escriturai.
Art. 36. O Imposto sobre a Renda retido na fonte s.obre aplicações financeiras ou pago sobre ganhos líquidos mensais de que trata o artigo 26 será considerado:

I '- se o beneficiário for pessóajurídica tributada com base no lucro real: antecipação do devido na· declaração;
II -se o beneficiário for pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com
base no lucro real, inclusive isenta: tributação definitiva, vedada a cOmpensação
na declaração de ajuste anuaL
Art. 37. A aliquota do Imposto sobre a Renda na fonte sobre rendimentos
produzidos por títulos ou aplicações integrantes do património do fundo de renda
fixa de que trata o artigo 21 desta Lei será de vinte e cinco por cento c na base
·de cálculo será considerado como valor de alienação aquele pelo qual o título ou
aplicação constar da carteira no dia 31 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O recolhimento do imposto será efet.:U.do pelo administrador do fundo, sem correção ·monetária,, até o dia seguinte ao da alienação do título ou resgate da aplicação.
CAPÍTULO IV
Do Imposto sobre a Renda dss Pessoas Jurídicas
Art. 38. A partir do mês de janeiro de 1992, o Imposto sobre a Renda das
pessoas jurídicas será devido mensalmente, à medida em que os lucros forem aufe- ,
tidos.
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§ 1? Para efeito do disposto neste artigo, as· pessoas jurídicas deverão apurar, mensalmente, a base de cálculo do imposto e o imposto devido.
· ,.. •'·§ 2? A base de cálculo do imposto será convertida em quantidade de UFffi
diária pelo valor desta no úlltimo dia· do mês a que corresponder: ·
··· §'3? O imposto devido será' calculado mediante à aplicaçi'(o cià.alíquota sobre a base de cálculo expressa em UFffi. ·
' ·
·

.. § 4? Do imposto apurado na forma do parágrafo anterior. a pessoa jurídica
poderá diminuir:
. a) os incentivos fiscais de dedução do impõstodevido, podendo o valor excedente ser compens~do nos meses st.ibseqüentes,-observados os limites e prazos fi ..
xados na i"gislação específica;

b) os :ncentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucre· ·ia exploração apurado mensalmente;
'
.
c) o Imposto sobre a Renda retido na fonte sobre receitas 'computadas na base de cãlculc do imposto._
§ 5?
Os valores de que tratam as alíneas do parágrafo anterior serão convertidos em ·quantidade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês a
que corresponderem. ·
§ 6?
O saldo do imposto devido em cada mês será pago até o último· dia útil
do mês subseqüente.
·
·
·
'

'

§ 7~'
O prejuízo apurado na demonstração do lucro real em um mês poderá
ser compensado com o lucro real dos meses subseqUentes.
§ 8? Para efeito de compensação, o prejuízo será corrigido monetariamente com base na variação acumulada da UFIR diária.

§ 9? .Os resultados apurados em cada mês serão corrigidos monetariamente (Lei n. 8.200, de 1991).

.
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no Iucro real poderão optar pelo pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
1.- nos meses de janeiro a abril, o imposto estimado corresponderá, em cada
mês, a um duodécimo do imposto e adicional apurados em balanço ou balancete
anual levantado em 31 de dezembro do ano anterior ou, na inexistência deste, a
um sexto do imposto e adicional apurados no balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do ano anterior;
II - nos meses de maio a agosto, o imposto estimado corresponderá, em cada
mês, a um duodécimo do imposto e adicional apurados no balanço anual de 31 de
dezembro do ano anterior;
m - nos meses de setembro a dezembro, o imposto estimado corresponderá,
em cada mês, a um sexto do imposto e adicional apurados em balanço ou balancete semestral levantado ém 30 de junho do ano em curso.
§ 1? A opção será efetuada na data do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro e só poderá ser alterada em relação ao imposto referente aos
meses do ano subseqüente.
·
§ 2? A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto mensal estimado, enquanto balanços ou balancetes mensais demonstrarem que
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o valor acumulado ji pago excede o valor do imposto calculado com base no lucro
real do período em curso.
§ 3? O imposto apurado nos balanços ou balancetes será convertido em quantidade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês a que se referir.

a

.§ 4? O Imposto sobre Renda retido na fonte sob~e rendimentos computados na determinação do lucro real poderá ser deduzido do imposto estimado de cada mês.
§ 5? A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste
anual. (artigo 43), e a importância paga nos termos deste artigo será:
.
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente. com o imposto mensal a ser pago
nos meses subseqüentes ao fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
se negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago·
indevidamente.
Art. 40. Poderá optar pela tributação com base no lucro presumido a pessoa jurídica cuja receita bruta total (operacional somada à não operacional) tenha
sido igual ou inferior a trezentas mil UFIR no mês da opção ou a três milhões e
seiscentas mil UFIR no ano anterior, ressalvado o disposto no§ 1?.
§ 1? Não poderá optar pela tributação com base no lucro presumido a pessoa jurídica cujo lucro, no ano anterior, tenha sido submetido ao adicional de que
trata o artigo 25 da Lei n. 7 .450" 5 ), de 23 de dezembro de 1985.
§ 2? . A opção pela tributação com base no lucro presumido será efetuada
no mês de janeiro ou no mês de início das atividades da pessoa jurídica e só poderá ser alterada a partir de janeiro do ano seguinte.
§ 3? Os eventuais excessos de receita bruta verificados em meses subseqüentes àquele em que houver sido exercida a opção não implicará modificação do regime de tributação dent.ro do mesmo ano.
§ 4? O limite da receita bruta será·calculado tomando-se por base as receitas mensais, divididas pelos valores da UFIR nos meses correspondentes.
§ 5? Verificada, durante o ano-calendário, receita bruta superior a três milhões e seisceitas mil UFIR, a pessoa jurídica passará, no ano subseqüente, a ser
tributada com base no lucro real.
·
§ 6? O limite de que trata o parágrafo anterior será proporcional ao número de meses de funcionamento da pessoa jurídica durante o ano em que iniciar suas
atividades.
§ 7? O lucro presumido será determinado mediante a aplicação dos seguintes percentuais:
a) trinta por cento da· receita bruta da prestação de serviços; e
b) três .inteiros e cinco décimos por cento da receita bruta das demais atividades.
§ 8? :O.. .lucro presumidO: apur~do.naformado parágrafo anter~or, será convertido em quantidade de UFIR pelo valor. diário desta no último dia· do mês a que
corresponder.
§ 9? o imposto será calculado sobre o valor mensal do lucro presumido expresso em quantidade de UFIR.
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§ 10. O imposto e a contribuição social (Lei n. 7.689( 10>, de 15 de dezembro
de 1988), apurados em cada mês, serão pagos até o último dia útil do mês subseqüente.
§ 11. . Os rendimentos considerados automaticamente distribtúdos aos sócios
ou titular das pessoas jurídicas, tributadas na forma deste artigo, serão equivalentes a seis por cento, no mínimo, da receita mensal total, expressa em quantidade
de UFIR, diária, pelo valor desta no último dia do mês a que corresponder.
§ 12. No caso de sociedade, a parcela de rendimentos considerada automaticamente distribuída, correspondente a cada sócio, será fixada a critério da pessoa jurídica.
§ 13. O imposto incidente sobre o rendimento de que trata o § 11 deste artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente.
Art. 41. A tributação com base no lucro arbitrado somente será admitida
em caso de lançamento de ofício, observadas a legislação vigente e as- alterações
introduzidas por esta Lei.
.
§ 1?
O lucro arbitrado e a contribuição social .serão apurados mensalmente .
. § 2? O l;,.croarbitrado, dimin:Wdo do Imposto sobre a Re;,da da:pes~~~j~í
dica e da contribuição social, será considerado distribtúdo aos sócios ou ao tituiar
da empresa e tributado_ ex<;lusivamente na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.

§ 3? A contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas tr;butadas
com base no lucro arbitrado será devida mensalmente.

Art. 42. O l~ite da receita bruta anual previsto para a isenção das microempresas (Lei n. 7.256<17 ), de 27 de novembro de 1984), passa a ser de noventa e
seis mil UFIR.
§ 1? O limite da receita bruta será calculado tomando-se por base as receitas mensais, divididas pelos valores da UFIR vigentes nos meses correspondentes.
§ 2~
Os rendimentos da microe:rilpresa serão considerados automaticamente distribtúdos ao sócio ou titular no valor equivalente a seis por cento, no mínimo, da receita total mensal, expressa em quantidade de UFIR diária, pelo valor
desta no último dia do mês a que corresponder.
§ 3?
Os rendimentos efetivamente pagos aos sócios ou ao titular da microempresa sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda na fonte, calculado
com base na tabela de que trata o artigo 5?.
§ 4? O imposto de que trata o parágrafo anterior, convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês em que o rendimento tiver sido pago, poderá
ser compensado com o devido na declaração de ajuste anual do beneficiário.
Art. 43.__ As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração
de ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I- até o óltimo dia útil ão-·mês dé marÇo, ãs.tdbútadas cóm base no lucro
presumido;
-

II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;

m - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
(17) Log. Fcd., 1984, pág. 609.

00397

00398

ANAIS Do SENADO FEDERAL

Julho de 1996

Parágrafo único. Os resultados mensais serão' apurados, ainda que a pessoa jurídica tenha optado pela forma de pagamento do imposto e adicional referida no artigo 39.

Art. 44. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7.689, de 1988)
e ao imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n. 7.713, de 1988, artigo 35) as mesmas normas de pagamento estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das pessoas· jurídicas.
·
·
Parágrafo único. Tratando-se da base de cálculo da contribuição social (Lei
n. 7:689, de 1988) e quando ela resultar negativa em um mês, esse vaior, corrigido monetariamente, poderá ser deduzido da base de cálculo de mês subseqüente,
no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
Art. 45. O valOr em cruzeiros do imposto ou contribuição será determinado mediante a multiplicação .da sua quantidade em UFIR pelo valor da UFIR diária na data do pagamento.
Art. 46.
As pessoas jurídicas tributadªs com base no lucro real poderão depre~i~!,, ~~·vinte~ quatro quotas mensais, o custo de aqui~ição ·cni cOnstrução de

máquinas e equipamentos, novos, adquiridos entre 1? de janeiro de 1992 e 31 de
dezembro de 19.93, utilizados em processo industrial da adquirente.
§ 1? A parcela da depreciação acelerada que exceder à dep;~ciação normal
constituirá exclusão do lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro-real.·'
c

§ 2? O total da depreci.ação ;.cumulada, incluída;; normal e a parcela excedente, não poderá ultrapass_;u- o custo de aquisição do bem, corrigido monetariamente.
§'3? Aparth~ do mês em que for atingido o limité de que trata o parágrafo
anterior, a depreciação normal, corrigida monetariamente, registrada na escrituração comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o lucro real.
§ 4? Para efeito do disposto nos §§ 2? e 3? deste artigo, a conta de depreciação excedente à normal, registrada no livro de apuração do lucro real, será corrigida monetariamente.
§ 5? As disposições contidas neste artigo apliéam-se às máquinas e equipamentos objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 47. Desde que autorizada pelo Ministério da Economia; Fazenda e Planejamento, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir como despesa operacional o custo de construções e benfei terias realizadas, com a
aprovação do órgão governamental competente, em bens públicos de uso comum
ou vinculados a serviços públicos ou de utilidade pública.
Art. 48. A partir de 1? de janeiro de 1992, a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada com base na UFIR diária.
Art. 49. A partir do mês de janeiro de 1992, o adicional de que trata o artigo 25 da Lei n. 7.450, de 23 de dezembro de 1985, incidirá à alfquota de dez por
cento sobre a.parcela do lucro real ou arbitrado, apurado mensalmente, que exceder a vinte ircinco mil UFIR.
Parágrafo único. A alíquota será de 'quinze por cento para os bancos comerciais~ bancos de investimento., bancos de desenvolviment-O; c1=1:TYs:t~ econõmic.A~, so~
ciedades de crédito, financiamento e· investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidora de títulos e valores mobiliários e empresa de arrendamento mercantil.

.
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Art. 50. As despesas referidas na alínea "b" do parágrafo único do artigo
52 e no item 2 da alínea "e" do parágrafo único do artigo 71, da.Lei n. 4.506U 8 >,
de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31
de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial- INPI e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fina de apuração do lucro real, observados os limites e
condiçõeS est,abelecidos pela legislação em vigor.
··
·
Parágrafo único. A vedação contida no artigo 14 do. Lei n. 4.131" 9 >, de 3
de setembro de 1962, não se o.plica às despesas dedutíveis no. forma deste artigô.
Art. 51. Os balanços ou bala11cetes referidos nesta Lei deve1•áo ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no Diário ou-no Livro d<o Apuração do Lucro Real.

CAPÍTULO V
Da Atualização e do Pagamento de Impostos
e Contribuições
Art. 52. E1ll relação aos fatos geradores que vieren1-tx. ocorrer ·a partir de
de janeiro de 1992, os pagamentos dos tributos e contribuições relacionados o.
seguir deverão ser efetundos nos seguintes prazos:
- 1~

I -Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI:
a) até o décimo dia da quinzena subseqüente -à de ocorrência dos fatos gerac
dores·, no caso dos produtos classifici>.do:S nos Códigos 2402.20.9900 e 2402.90.0399
<la •rabelo. de Incidência do !PI- TIPI;
·
b) até o último'dia útil da quinzena subseq üente à de ocorrência dos fatos
geradores, no caso dos produtos classificados no Capítulo 22 da TIPI;
c) até o último dio.· útil da segunda quinzena subseqüente à de ocorrência dos
fatos geradores, no caso dos demais produtos ..

II - Imposto sobre a Rcn<.la retido na font<>- IRF:
a) até o último dia útil do mês do subseqüente ao de ocorrência do fãto.gera·
dor ou na data da remessa, quando esta for efetuada antes, no caso de lucro de fi.
lia.is, sucursais, agências ou
de no exterior;

repre~énta.Ções,

no

País~

de pessoas jurídicas con1 se-

bi na data da ocorrência do fato gerador, nos casos dos demais rendimentos
atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
·
c) até o último dia útil do mês subseqüente ao de distribuição automática
dos lucros, no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido,
das microempresas e das de que trata <:> artigo 1? do Decreto-Lei n. 2.397<2°>, de
21 de dezembro <.!e 1987;
·
d) até o décimo dia da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos.
·
·
·
· ·
·
ni-IOF:
a) até o último dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro, bem assim nos de que
t"atam os incisos II a IV do artigo 1? da Lei 11. 8.033' 2 ]), de 12 de abril de 1990;
C 9) Lr.g. Fcd .. I 9G2. ~üg. 215; <20J 19S7. púg. 92.7; (21 ~ J 990, pU.g. 576. -
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· b) até o décimo dia da quinzena subseqüente à de cobrança oÜ registro contábil do imposto, nos demais casos;
.
•
IV- contribuições para o FINSOCIAL, o PIS/PASEP e sobre o Açúcar e
Alcool, até o dia 20 do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores;

0

V - contribuições previdenciárias, até o quinto dia útil do mês subseqüente
ao de competência.
·
·
··
§ 1?
O imposto incidente sobre ganhos de capital na alienação de bens. ou
direitos (Lein. 8.134, de 1990, artigo 18) deverá ser pago até o último dia útil do
mês .subseqüente àquele em que os ganhos houverem sido percebidos.
§ 2? O imposto, apurado mensalmente, sobre os ganhos líquidos de que tra-·
ta o artigo 26, será pago até o último dLa útil do mês de março do ano subseqüente àquele em que os ganhos for~un apurados, facultado ao contribuinte antecipar
o

.P~gam~nto.

Art. 53. Os tributos e contribuições rela.cionados a se~ir serão conver~i~
dos em quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
. .. I- !PI, no primeiro dia da quinz.ena subs..,qüel1te.ll ..!" ccorrênci" dos fatos
ger~tCipres;·::--

··.

~:·

·

· ·._ . -... - --_- _ -. _ · _--·~ ·· · ·.... _....

J

.,_

. , _.. II-.IRF, no primeiro dia útil subseqüente ao de ocorrência do fato gerador;
III -IOF:
... , a) no primeiro -dia da quinzena subseqüente à de ocorrência c.los fatos geradores,· na-hipótese de aqUisição de ouro, ativo finanCeiro;
._; · · ·
b> no prinleiro dia slib.Seqüente ao de ocorrência·dos fatos geradores, nos
deiD:ais casos.
..
IV- contribuições para o FINSOCIAL, PIS/PASEP e sobre o Açúcar e o Álcool, no primeiro dia do 1nês sUbseqüente ao de ocorrência dos fatos-geradores;
V - Imposto sobre a Renda sobre os ganhos de que ·tratam os. parágrafos do
artigo precedente, no mês e1~1 9ue os gat~hos forru11 a.uferidos;
VI - contribuições previdenciárias, no primeiro dia do mês subseqüente ao
de competência;
·
· ·
VII- demais. tributos, contribuições. e t•eceitas da União~ arrecb.dados. pelo
Departamento da Receita Federa.J., 11ão referidos nesta Lei, nas datas dos •·espectivos vencin1entos.
§ l~
O .imposto de que tratam os parágrafos do artigo anterior será convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês do recebimento ou ganho.
§ 2u
O valor em cruzciros.âo imposto ou contribuição a. pagar será determil1ado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na data
do pagamento.
CAPíTULO VI
Da Atualização de Débitos Fiscais
Art. 54. Os débitos de qualque1• natureza para com a Fazenda NaCional e
os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União constituídos ou não venc_idos até 31 de d_ezembro de 1991 e não pagos até 2 de j~neiro da 1992, serão'ntuahzados mon~tarmmente com base na legislação aplicável e conve. •;dos, nessa data, em quantJ.dade de UFIR diál·ia.
§ 1?
Os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão, também.
·convertidos em quantidade de UFIR, na mesma data.
.
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§ 2:• ~ ~ Sobre a parcela correspondente ao tributo ou contribuição, convertl-da em quantidade de TJFIR. incidirão jttros moratórios lt razão de um por cento,
por mês-calendário ou fração, a partir de fevereiro tle 1992, inclusive, além da multa de mora ou ele ofíck·.
§ 3:'
O valor a ser recolhido será obtido~ multiplicando-se a correspondente quantidade de UFIR peh valor diário desta na data do pagamento.

Art. 55. Os débitos que forem objeto de parcelamento serão consolidados
na data da concessão e expressos. em quantidade de UFIR diária.
§ 1?
O valor do débito consolidado, expresso em quantidade de UFm, será~
dividido pelo número de parcelas mensais concedidas.
§ 2?
O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento; será acrescido de juros na forma da legislação pertinente.
·
§ 3? Para efeito de pagamento, o valor em cruzeiros de cada parcela mensal será determinado mediànte a multiplicação de seu valor, expresso em quantidade de UFm, pelo valor desta no dia do pagamento.

Art. 56. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia
31 de dezembro de 1991, o saldo devedor, a partir de 1? de janeiro de 1992, será.
expresso· em quantidade de UFm diária mediante a divisão do débito, atualizado
monetariamente, pelo valor da UFIR diária no dia 1? de janeiro de 1992.
Parágrafo único. O valor em cruzeiros do débito ou da parcela será determinado mediante a multiplicação da respectiva quantidade de UFIR pelo valor diário desta na data do pagamento.
Art. 57. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
bem como os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, poderão, sem
prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritos como Dívida Ativa da União,
pelo valor expresso em quantidade de UFffi.
§ 1? Os débitos de que trata este artigo, que forem objeto de parcelamento,
serão consolidados na data de sua cOncessão e expressos em quantidade de UFIR.

O encargo referido no artigo 1? do Decreto-Lei n. 1.<J25'22>, de 21 de
outubro de 1969, modificado pelo artigo 3? do Decreto-Lei n. 1.569'23>, de 8 de agosto de 1977, e artigo 3? do Decreto-Lei n. 1.645'24 >, de 11 de dezembro de 1978, será calculado sobre o montante do débito, inclusive multas, atualizado mone~ia
mente e acrescido de juros e multa de mora.
Art. 58. No caso de lançamento de ofício, a base de cálculo, o imposto, as
§ 2?

contribuições~arr~ecadadaa pela~Uniáo~-e~os2.créscimaa.legais.sei'á!Lexpreasos~em

UFIR diária ou mensal, conforme a legislação de regência do tributo ou contribuição.
Parágrafo único. Os juros e a muJta de lançamento de ofício serão calculados com base no imposto ou contribuição expresso em quantidade de UFIR.

CAPÍTULO VII
Das-MuJtas e dos Juros de Mora
Art. 59.
Os tributos e contribuições administrados pelo Departamento da
Receita Federal, que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos
à multa de mora de vinte por cento e a juros de mora de um por cento ao mês-caC22> Lcg. Fcd., 1969, pAg. i.717;~(23) !977.~pág. 568;(24) 1978. pãg. 1.315.
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le.ndârio ou fração, calclliados sobre o valor do tributo ou contribuição corrigido
monetariamente.
§ 1? A. milita de mora será reduzida a dez por cento, quando o débito for
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao do vencim..nto.
§ 2? A milita incidirá a partir do primeiro dia após o vencimento do débito; os juros, a partir do primeiro dia do mês subseqüente.

Art. 60. Será concedida redução de quarenta por cento da milita de lançamento de ofício ao contribuinte que, notificado, requerer o parcelamento do débito no-prazo legal de impugnação.
§ 1? Havendo impugnação tempéstiva, a redução será de vinte por cen_to,
se o parcelamento for requerido dentro de 'trinta dias da ciência da decisão da primeira instância.
· · · ·· ·
·
§ 2? A rescisão do par~elamento, motivada pelo descumprimento das normas 'qtie o· regulam, implicará restabelecimento do montante da milita proporcionalmente ao valor da receita não satisfeito. ·
Art. 61. As contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ficarão sujeitas à m lli ta variável, de carãter não-relevável, nos seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atualizados monetariamente até a data do pagamento:
·
· ·.

.I- dez por cento sobre os valores_ das contribuições em atraso que, até a data do pagamento, não tenham sido incluídas em notificação de débito;
ll ..;. vinte por cento sobre os valores pagos dentro de quinze dias contados
da data do recebimento da éorrespondente notificação de débito;
lli - trinta por cento sobre todos os valores pagos mediante parcelamento,
desde que ·referido no prazo do inciso anterior;
IV- sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer outros casos,
inclusive por falta de cumprimento de acordo para o parcelamento. Parágrafo único. É faCultada a realização de depó~ito, h dispo~ição da Seguridade Social, sujeito aos mesmos percentuais dos incisos I e ll, conforme o caso,
para apresentação de defesa.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 62. O § 2~ do artigo 11 e os artigos 13 e 14 da Lei n. 8.218, de 1991,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11.
§ 1~

§ 2? O Departamento da Receita Federal expedirá os'atos necessários
para'ãstabelecer.a.forma,e-o.prazo .em que-·oa;arquivos e sistemas deverão
ser apresentados.
Art. 13. A não-apresentação dos arquivos ou sistemas até o trigésimo
dia após o vencimento do prazo estabelecido implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas
no artigo anterior.
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Art. 14. A tributação com base no lucro real somente será admitida
para as pessoas jurídicas que mantiverem, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro ou fichas utilizados para resumir e totalizar, p(n· conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário (Livro Razão),
mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação.
Parágrafo único. A não-manutenção do livro de que trata este artigo,
nas condições determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica."
Art. 63. O tratamento tributário previsto no artigo 6? do Decreto-Lei n.
2.397, de 21 de dezembro de 1987, aplica-se, também, ll.s operações de cobertura
de riscos realizadas em outros mercados de futuros, no exterior, além de bolsas,
desde aue admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e desde que sejam observadas as :.ormas e condições por ele estabelecidas.
··
·
· ·
.A
64. Responderão como co-autõres de crime de falsidade o gerente e o
admini·.. .' :ador de instituição financeira ou assemelhadas que concorrerem para
que sej~ .... oerta conta ou movime-ntados recursos sob nome:
·I- i2lso;
II - .ele pessoa física ou de pessoa jurídica inexistente;

.m'-' de ..pessoà:"juiídica liquidada de fato ou sem representação regular.
Parágrafo único. · É facultado ll.s instituições financeiras e às assemelhadas
solicitar·ao Departaniento da Receita Federal a confirmação.do número de inscrição· no Cadastro de Pes~as. Físicas ou no Cadastro Geral de Contrib-uintes.
'

'

Art. 65. Tel'·A o tratamento de permuta a entrega, pelo licitante vencedor,
de títulos. da dívida pública federal ou de outros créditos contra a União, como contrapartida à aquisição das ações ou quotas leiloadas no ãmbito do Programa Nacional de Desestatização.
·
§ 1? Na hipótese de adquirente pessoafísica, deverá ser considerado como
custo de aquisição das ações ou quotas-da empresa privatizável o custo de aquisição dos direitos contra a União,.corrigi_do monetariamente até a data da permuta.
§ 2? Na hipótese de pessoa jurídica não tributada com base no lucro real,
o custo de aquisição será apurado na forma do parágrafo anterior.
§ 3? No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o custo
de aquisição das ações ou quotas leiloadas será igual ao valor contábil dos títulos
ou créditos entregues pelo adquirente na data da operação.
§ 4? Quando se configurar, na aquisição, investimento relevante em coligada ou controlada, avaliável pelo valor do património líquido, a adquirente deverá
registrar o valor da equivalência no património adquirido, em conta própria de investimentos, .;_o valor do ágio ou deságio na aquisição em subconta do mesmo investimento, que· deverá ser computado na determinação do lucro real do mês de
realização do investimento, a qualque.l'" t!ttl1o. ·

Art. 66. o Nos casos :<te· ps·gametitó mdeVido'oti a niaior de' tributo" e éontribuiçóes federais, inclusive previdenciál:ias, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou. rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poder~
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos subseqüentes.
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§ 1? A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições
da mesma espécie.
§ 2? É facultado ao contribuinte optar pelo pedido. de restituição.
§ 3? A compensação ou restituição s~rá efe.tuad~ pelo valor do imposto ou
contribuição corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4?
O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao· cumprimento do disposto
neste artigo.

Art. 67. A competência de que trata o artigo 1? da Lei n. 8.022' 25', de 12
de abril de· 1990, relativa l{ apuração, inScrição e cobrança da Dívida Ativa oriúnda das receitas arrecadadas pelo Instituto Nacicnai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem como a representação judicial nas respectivas execuções fiscais,
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Naci<-nul.
Art. 68. O Anexo l.do Decreta-Lei n. 2.225<26 >, de ·10 de janeiro de 1985,
passa a vigorar na forn1a do Anexo I n esta Lei.
·Parágrafo único. · Fica igualmente aprovado o Anexo II a esta Lei, que altera a composição prevista no Decreto-Lei n. 2.192' 27>, de 26 de dezembro de 1984.
Art. 69. O produto da arrecadação de multas, inclusive as que fazem parte do valor pago por execução da Dívida Ativa e de sua respectiva correçãci monetária, incidentes sobre tributos e contribuições administrados pelo Departamento
da Receita Federal e próprios da União, bem como daquelas aplicadas à rede arrecadadora de receitas federafs, constituirá receita do Fundo instituído pelo Decreto-Lei n. 1.437' 28', de 17 de dezembro de 1975, sem prejuízo do disposto.na legislação pertinente, excluídas' as transferências co~titucionais para ós Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
·
Art. 70. Ficam isentas dos tributos incidentes sobre a importação as mercadorias- destinadas a conswno no recinto de congressos, feiras e exposições internacionais,-e eventos assemelhados, a título de promoção ou degustação, de montagem
ou conservação de estandes, ou de demonstração de equipamentos em exposição.
§ 1? A isenção não se aplica a mercadorias destinadas à montagem de estandes, susceptíveis de serem aproveitadas após o evento.
§ 2?
É condição para gozo da isenção que nenhum pagamento, a qualquer
título, seja efetuado ao exterior, em relação às n1ercadorias mencionadas no uca~
put" deste artigo.

§ 3? A importação das mercadorias objeto da isenção fica dispensada da
Gula de Importação, mas sujeita-se a limiteS de quanticlade·_e valor, além de outros
requisitos, estabelecidos pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.

Art. 71. As pessoas jurídicas de que tratá o artigo 1? do Decreto-Lei n. 2.397,
de 21 de dezembro de 1987, que preencham os requisitos dos incisos I e II do artigo 40, pod~rão optar pela tributação com base no lucro presumido.
Parágrafo único. Em caso de opção,. a pessoa jurídica pagará o imposto córresponderite..aó ano-calendario de 1992, obedecendo· ao· dis.postó" nÓ artigo 40, sem ·
prejuízo do pagamento do imposto devido por seus· sócios no exercício de 1992,
ano-base de 1991.
--
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Art. 72. Ficam isentas do IOF as operações dé ·financiamento para a aqui2ição de automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), q~ndo adquiridos por:
·

I- motoriatas profissionais. quer na. data da.publicação desta Lei, exerçam
· comprovadamente em veículo de sua propriedade a atividade de cóndutor autõnumo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão
do poder concedente e que destinem o. a~tomóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi);
II - motoristas profissionais autónomos titulares de autorização, permissão
ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros
(táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em·_virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização c.a categoria de àluguel (táxi);
IIi - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias
de tran.· -,orte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que
tais velo :los se destinem à utilização nessa atividade;
IV - pessoas portadoras de deficiência física, atestada pelo Departamento
de Trãns::o do Estado onde residirem em caráter permanente, cujo laudo de_ perícia médic" especifique:
· ·
a) o :1po de defeito físico e a total incapacidade do requerente para dirigir
. automóveis· convencionais;
b) a habilitação do requerente para dirigir veículo com adaptações e_speciais,
descritas no referido laudo.
V- trabàlhador desempregado ou subempregado, titular de financiamento
do denominado Projeto Balcão de Ferramentas, destinado à aquisição de maquinário, equipamentos e ferramentas que possibilitem a aquisição de bens a prestação de serviços à comunidade.
§ 1~ ·O beneficio previsto neste artigo:
a) poderá ser utilizado uma única vez;
b) será reconhecido pelo Departamento da Receita Federal mediante prévia
verificação de que o adquirente possui os requisitos.
§ 2? Na hipótese do inciso V, o reconhecimento· ficará adstrito aos tomadores residentes na área de atuação do Projeto, os quais serão indicados pelos Governos Estaduais, mediante convênio celebrado com a Caixa Económica Federal.
§ 3? A àlienação do veículo antes de três anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitoS, acarretará o pagamento, pelo àlienante, da importância correspondente à diferença da alíquota aplicável à operação e a de que trata este artigo, càlculada sobre o valor do financiamento, sem prejuízo-da incidência dos demais encargos previstos na legislação tributária.
Art. 73. ·. O artigo 2~ da Lei n. 8.033, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar
com os seguin~ acréscimos:

e

U. Art. 2~-' .':ou'ouoou~ ....~.......... -.-•••·-···~~••-o.-.•••oouuo•••••••••••••u•••••••••~••--n•••••-•-•••••
VII- não incidirá relativamente a ações nas seguintes hipóteses:

a) transmissão "causa mortis, e adiantamento da legítima;
b) sucessão decorrente de fusão, cisão ou incorporaÇão;
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c) tranllferência das açóes para sociedade controlada.
•••••••••••••••uonooooouou••••••••Uooo••:-•••••uouooooo••••••••••-onono•u•o•ooooooo•••••••••••-••••••oou••••

§ 4? Nas hipóteses do inciso Vil, o imposto incidirá na ulterior transmissão das ações pelos herdeiros, legatários, donatários, sucessores e cessio-

nários!'

·

Art. 74. · Integrarão a remuneração· dos be~eficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando
for o caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente
até a_data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes
e seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alí·nea precedente;
n - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerenteS e seus assessores, pagos diretainente ou através
da contratação de terceiros, taiS conio:
.
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o sSlário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição
·ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores
ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1? A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2? A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.
Art. 75. Sobre os lucros apurados a partir de 1? de janeiro de 1993 não incidirá o Imposto sobre a Renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o artigo 35 da Lei n. 7.713, de 1988, permanecendo em vigor a não-incidência do imposto sobre o que for distribuído a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domici- ·
liadas no País.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 76. Não mais será exigido o imposto suplementar de renda de que trata o artigo 43 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, com a redação dada pelo
artigo 1? do Decreto-Lei n. 2.073( 29>, de 20 de junho de ·1983, relativamente aos triênios encerrados posteriormente a 31 de dezembro de 1991.
Art. 77. A partir de 1? de janeiro de 1993, a alíquota do Imposto sobre a
Renda incidente na fonte sobre lucros e dividendos de que trata o artigo 97 do Decreto-Lei n. 5.844(30>, de 23 de setembro de 1943, com as modificações posteriormente introduzidas, passará a ser de quinze por cento.
Art. 78. Relativamente ao exercício financeiro de 1992, ano-base de 1991,
o saldo do .iniposto a pagar ou o valor a ser restituído, apurado pelas pessoas físicas de acorao com a Lei n. 8.134, de 1990, será convertido em quantidade de UFIR
pelo valor desta no mês de janeiro de 1992,
§ 1?
O saldo do imposto devido será pago nos prazos e condições Ílxados
ria legislação vigente.

Julho de 1996

00407

§ 2~· Os valores em cruzeiros do imposto ou de 1JUota deste, bem assim o
do saldo a ser restituído serão determinados mediante a multiplicação de seu valor, expresso em quantidade de UFffi, pelo valor desta no mês de pagamento.

Art~ 79. ·. O valor do Imposto sobre a Renda incidente sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, da contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7 .689, de 1988)
e do imposto sobre o lucro líquido (Lei n .. 7.713, de 1988, artigo 35), relativos ao
exercício financeiro de 1992, período-base de 1991, será convertido em quantidade de UFIR diária, segundo o valor desta no dia 1~ de janeiro de 1992.

e

, . Parágrafo único. Os il11postos a contribuição social, bem como cada duod:'ctmo ou q~ota destes, serão reconvertidos ei!l cruzeiros mediante a multiplícaçao da quanttdade de UFIR diána pelo valor dela na data do. pagamentp.
Art. 80. Fica autorizada a compensação do valor pago ou recolhido a títu1~ de encargo à Taxa Referencial Diária-:- TRD acumulada entre a data da ·ocorrênc~a do fat.o ger:'d~r e a do vencimento dos tributos e contribuições federais, inclustve pr~\·tdenetártas, pagos ou recolhidos a partir de 4 de fevereiro de 1991.
Art. 81. . A_ "?mpensaçáo dos valores d~ .que trata o artigo precedente, pagos
pelas pessoas JUridicas, dar..ge~á na forma a seguir:
I - os valores referentes à TRD pagos em relação a parcelas do Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, Imposto sobre a Renda na fonte sobre o lucro
líquido (Leín. 7. 713, de 1988, artigo 35), bem como correspondentes a recolhimento do Imposto sobre a Renda retido na fonte sobre rendimentos de qualquer espécie poderão ser compensados com impostos da mesma espécie ou entre si, dentre
os referidos neste inciso, inclusive con1 os valores a recolher a títUlo de parcela
estimada do Impostó sobre a Renda;
.
II - os valores referentes à TRD pagos em relação às parcelas da contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7.689, de 1988), do FINSOCIAL e do PIS/PASEP,
somente poderão ser compensados com as parcelas a pagar de contribuições da
mesma espécie;
III - os valores referentes à TRD recolhidos em relação a parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e os pagos em relação lls parcelas dos demais tributos ou contribuições somente pOderão ser compensados com parcelas
de tributos e contribuições da mesma espécie.
Art. 82. Fica a pessoa físlcaaütorizada a compensar os valores referentes
ll TRD, pagos sobre as par->elas de Imposto sobre a Renda por ela devidas, relacionadas a seguir:

I - quotas do Imposto- sobre a Renda das pessoas físicas;
II - parcelas devidas a título de "carnê-leão";
III - Imposto sobre a Renda sobre ganho de capital na alienação de bens móveis ou imóvei.s:;

IV- Imposto sobre a Renda sobre ganhos líquidos apurados no mercado de
renda variável.
Art. 83. Na impossibilidade da compensação total ou parcial dos valores
referentes à TRD, o saldo não compensado terá o tratamento de crédito de Imposto sobre a Renda, que poderá ser compensado com o imposto na declaração de ajus~
te anual da pessoa jurídica ou f!sii:ã; a-s-er-iiprêsentada a partir do exercício finan'
i:eiro de 1992.
·
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Art. 84. Alternàtivamente ao procedimento autorizado no artigo anterior,
o contribuinte poderá pleitear a restituição do valor referente à TRD mediante
processo regular apresentado na repartição do Departamento da Receita Federal
do seu domicílio Ítscal, observando as exigências de comprovação do valor a ser
restituído.
·
Art. 85. Fi~ éonvalidàdos os procedimentos de compensação de vatores
referentes a TRD pagos ou recolhidos e efetuados antes da vigência desta Lei, desde que tenhàm sido observadas as normas e condições da mesma.
Art. 86. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 3? do Decreto-Lei n.
2.354< 31 >, de 24 de agosto de 1987, deverão pagar o Imposto sobre a Renda relativo ao período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991 e o relativo aos meses
dos anos-calendário de 1992 e 1993, da seguinte forma:
·
I- o do período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991:
a) nos meses de janeiro a março, em duodécimos mensais, na forma do referido decreto-lei;
b) nos meses de abril a junho, em quotâs mensais, iguais e sucessivas vencendo-se cada uma no último dia útil dos mesmos meses.
l i - o dos meses do ano-calendário de 1992, em nove parcelas mensais e sucessivas, vencívei's, cada uma, no último dia útil a partir do mês de julho, observado o seguinte:
· aJ em julho de 1992, o referente aos meses de janeiro e fevereiro;
b) em agosto de 1992, o referente aos meses de março e abril;
c) em setembro de 19,!)2, o referente aos meses de maio e junho;
d) em outubro de 1992, o referente ao mês de julho;
e) em novembro de 1992, o referente ao mês de agosto;
fJ em dezembro de 1992, o referente ao mês de setembro;
gl em janeiro de 1993, o referente ao mês de outubro;
h) em fevereiro de 1993, o referente ao mês de novembro; e,
i) em março de 1993, o referente ao mês de dezembro.
III - o dos meses do ano-calendário de 1993, em dez parcelas mensais e suces. sivas, vencíveis, cada uma, no último dia útil a partir do mês de abril, observado
o seguinte:
a) em abril de 1993, o referente ao meses de janeiro e fevereiro; ·
b) em maio de 1993, o referente aos meses de março e abril;
c) a partir de junho de 1993 até janeiro de 1994, o imposto referente aos res·
pectivos meses imediatamente anteriores.
§ 1? . ·Ressalvado o disposto no § 2?, as pessoas jurídicas de que trata este
artigo poderão optar pelo pagamento do imposto correspondente aos meses do anocalendário.de· 1992, calculado por estimativa, da seguinte forma:
a) n<is. ineses de julho, agosto e setembro.de 1992, no último dia útil de cada
um, dois duodécimos do imposto e adicional apurados no balanço anual levantado
em 31 de dezeinbro de 1991;
·
· ·
·
b) nos· meses de outubro de-1992 a março de 1993, no último dia útil de cada
um, um sexto do imposto e adicional apurados em balanço ou balancete semestral
·levantado em 30 de junho de 1992.
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§ 2!' No ano-calendário de 1992, não poderá optar pelo pagamento do imposto calculado por estimativa a pessoa jurídica que, no exercício de 1992, períodobase de 1991, apresentou prejuízo fiscal.
·
§ 3? As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão optar pelo pagamento do imposto correspondente aos meses do ano-calendário de 1993, calculado
por estimativa, da seguinte forma:
·
·
·
··

a) nos meses de abril e maio de 1993, no últimÓ. dia útil de cada um, dois duodécimos do imposto e adicional apurados no balanço anual levantado em 31 de dezembro de 1992;
b) nos meses de junho a setembro de 1993, no último dia útil de cada um,
um duodécimo do imposto e adicional apurados no balanço anual leyantado em
31 de dezembro de 1992;
Ci nos meses de outubro de 1993 a janeiro e 1994, no último dia útil de cada
um, um sexto do imposto e adicióiial apurados em balanço ou balancete semestral
levantado em 30 de junho· de 1993.
. § 4~
As pessoas jurídicas que exercêrem a opção prevista nos parágraf'os
anteriores deverão observar o disposto nos §§ 4? e 5? do artigo 39.
§ 5? As disposições deste artigo aplicam-se também ao pagamento da contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7.689, de 1988) e do Imposto sobre a Renda
incidente na fonte sobre o lucro líquido <Lei n. 7.713, de 1988, artigo 35), correspondente ao período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991 e ao ano-calendário de 1992.
§ 6? O Imposto sobre a Renda e a contribuição social serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês a que correSponderem.
§ 7? É facuitado à pessoa jurídica pagar antecipadamente o imposto, duodécimo ou quota.
§ 8? A partir do mês de fevereiro de 1994, as pessoas jurídicas de que trata este artigo iniciarão o paga.m:entó do iniposto referente ·a.os meses do ano em curso.
Art. 87. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, não submetidas ao dieposto no artigo anterior, deverão pagar o Imposto sobre a Renda relativo ao período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991 e o relativo aos meses
dos anos-calendário de 1992 e 1993, da seguinte forma:
I- o do período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991, em seis quotas
mensais, igl.lais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos meses de abril a setembro de 1992;

II - o dos meses do ano-calendário de 1992, em seis quotas mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil, a partir do mês de outubro de 1992, observado
o seguinte: · ·
a) em outÜbro de 1992, o imposto referente aos meses de janeiro e fevereiro;
:
.
': ,; .
' ...
b) em novembro de 1992; o imposto referente aos meses de março e abril;
c) em dezembro de 1992, o imposto referente aos meses de maio e junho;
d) em janeiro de 1993, o imposto referente aos meses de julho e agosto;
e) em fevereiro de 1993, o imposto referente aos meses de setembro e outubro;
'

f)

em março de 1993, o imposto referente aos meses de novembro e dezembro.
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-o dos meses do ano-calendário de 1993, em dez quotas mensais e suc;;.;,sivas, vencíveis no último dia útil, a partir do mês de abril de 1993, observado o
seguinte:
a) em abril de 1993,· o imposto referente aos mese8 de janeiro e fevereiro;
b) em maio de 1993, o imposto referente aos meses de março e abril;
c) a partir de junho de 1993 até janeiro de 1994, o imposto referente aos respectivos meses imediatamente anteriores.
§ 1? .As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão optar pelo pagamentõ do imposto correspondente aos meses dos anos-calendário de 1992 e 1993,
calculado por estimativa, da seguinte forma:
I ~ o relativo ao ano-calendário de 1992, nos meses de outubro de 1992 a março de 1993, no último dia útil de cada um, dois sextos do imposto e adicional apurados em balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho de 1992;

II - o relativo ao ano-calendário de 19?3, na forma do § 3? do artigo 85 .
. § 2? As'disposições deste artigo ·apl1cam-se também ao Pa-gamento da contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7 .689, de 1988), correspondente ao períodobase encerrado em 3Lde dezembro de 1991 e ao anos-calendário de 1992 e 1993,
estendendo-se o mesmo regime ao imposto sobre o lucro líquido (Lei n. 7. 713, de
1988, artigo 35), enquanto este vigorar.
· § 3? O Imposto sobre a Renda e a contribuição social serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês a que corresponder.
§ 4? É facultado à pessoa jurídica pagar antecipadamente o imposto, duodécimo ou quota.
§ 5? A partir do mês de fevereiro de 1994, as pessoas jurídicas de que trata este artigo iniciarão o pagamento do imposto referente aos meses do ano em curso.

Art. 88. o disposto nó artigo 39 aplica-se, no que couber, ao pagamento
do imposto calculado por estimativa previsto nos artigos 85 e 86.
Art. 89. .As empresas que optarem pela tributação com base no lucro presumido deverão pagar o Imposto sobre a Renda da pessoa jurídica e a contribuição
social sobre o lucro (Lei n. 7.689, de 1988):
I - relativos ao período-base de 1991, nos prazos fixados na legislação em
vigor, sem as modificações introduzidas por esta Lei;·
II - a partir do ano-calendário de 1992, segundo o disposto no artigo 40.
Art. 90. A pessoa jurídica que, no ano-calendário de 1991, tiver auferido
receita bruta total igual ou inferior a um bilhá,o de cruzeiros poderá optar pela
tributação com base no lucro presumido no ano-calendário de 1992.
Art. 91. As parcelas de antecipação do Imposto sobre a Renda e da contribuição social sobre o lucro, relativas ao exercício financeiro de 1992, pagas no ano
de 1991, serão corrigidas monetariamente com base na variação acumulada do INPC
desde o mês do pagamento até dezembr9 de 1991.
Parágrafo único. · A contrapartida do registro da correção monetária referida neste artigo será escriturada como variação monetária ativa, na data do balanço.
Art. 92. Fica reduzida para zero a alfquota do Imposto sobre a Renda na
·fonte sobre valores remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exte-
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rior, destinados ào pagamento de comissões e despesas, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela Çomissão de Valores Mobiliários, incorridas nas
operações de colocação, no exterior de açõés de companhias abertas domiciliadas
no Bra8il.
·
·
·

Art. 93.. o artigo 1~ e'o artigo~ do necreto-Lêi n: 1.804<m·; de 3 de setembro de 1980, passam a vigorar com as seguintes ~odificações:>
"Art.

1~

§ 3? O regime de que. trata este artigo somente se aplica a remessas
de valor até quinhentos dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras
moedas.

Art. 2? . . .................................................. ;.................................................. .
II-" dispor <-:bre a isenção do Imposto sobre a Importação dos bens contidos em remessas ·.ie valor até cem dólâres norte-americanos, ou o equivalente en1 outrâs moed~~, quando destinados a pessoas físicás.

.

Art. 94. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento expedirá os atos
necessários à execução do disposto nest:i Lei, observados os princípios e as diretrizes nela estabelecidos, objetiv::mdo, especialmente, a simplificação e a desburocratização dos procedimentos.
'
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento fica autorizado, inclusive, a permitir a substituição
da consolidação dos resultados mensais da pessoa jurídica pelo cálculo do imposto mediante levantamento direto de balanço trimestral, semestral ou anual.
Art. 95. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá em 1992
e 1993, alongar o prazo de pagamento dos impostos _e da 'contribuição social sobre
o lucro, se a conjuntura econômica assim o eXigir.
Art. 96. No exercício financeiro de 1992, ano-calendário de 1991, o contribuinte apresentará declaração de bens na qual os bens e direitos serão individualmente avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro de_ 1991, e convertido .
em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês de janeiro de 1992.
§ 1? A diferença entre o valor de mercado referido neste artigo e ·o constante de declarações de exercícios antei-_ioi·es será considerada rendimento isento.
§ 2? A apresentação da declaração de bens- como estes avaliados em valores
de mercado não.exime os declarantes de manter e apresentar elementos que permitam a identificaçãQ_ d!> seus custos de aquisição.
§ 3? A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor
informado, sempre que este não mereça fé, por notoriamente diferente do de mercado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa
ou judicial.
§ 4? Todos e quaisquer bens e direitos adquiridos, a partir de 1" de janeiro de 1992, serão informados, nas declarações de bens de exercícios posteriores,
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pelos respectivos valores em UFIR, convertidos com base no valor desta no mês
de aquisição.
§ 5? Na apuração de ganhos de capital na alienàção dos bens e direitos de
que trata ·este artigo será considerado custo de aquisição o valor em UFIR:
a) constante da declaração relativa ao exercício financeiro de 1992, relativamente aos bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1991;
b) determinado na forma do parágrafo antérior, relativamente aos bens e direit~s

adquiridos a partir de 1° de janeiro de 1992.

§ 6? A conversão, em quantidade de UFffi, das aplicações financeiràs em
títulos e valores mobiliários de renda variável, bem como em ouro ou certificados
· represezibtivos
o~ro, ati...;o ·financeiro~- será realizada ado.tando~se o maior d&n_tre .os_ seguintes valores:

de

· a) de aquisição, acrescido da correção monetária e da vadação da Taxa Referencial Diária- TRD até 31 de dezembro de-1991, nos termos admitidos em lei;
bi.de mercado, assim entendido o preç~ médio ponderado das negociações
do ativo, .ocorridos na última quinzena do mês de ~dezembro de 1991, em bolsas
do País, desde que reflitam condições regulares de oferta e procura, ou o valor
da quota resultante da avaliação da carteira do fundo mútuo de açóes ou clube
de investimento, exceto Plano de Poupança e Investimento- PA.IT, em 31 de dezembro de 1991, mediante ~aplicação dos preços médios ponderados.
§ 7? Excluem-se dô disposto neste artigo os direitos ou cr~êditos relativos
a operações financeiras de renda fixa, que serão informados pelos valores de aqui- _

sição ou aplicação, en1 cruzeiros.
§ 8?
a)

A isenção de que trata o § 1? não alcança:

os direitos ou créditos de que trata o parágrafo precedente;

b) os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1990, não relacionados na declaração de bens relativa ao exercício de 1991.
§ 9?
Os bens adquiridos no ano-calendário de 1991 serão declarados em
moeda corrente nacional, pelo valor de aquisição, e em UFIR, pelo valor de mercado em 31 de dezembro de 1991.
§ 10. _ O POder ExeCúfiVo fica autorizado a baixar as instruções necessárias
à aplicação deste artigo, bem como a estabelecer critério -alternativo para determi-

nação do valor de mercado de títulos e valores mobiliários, se não ocorrerem negociações nos termos do § 6?.
~
Art. 97. Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1" de janeiro de 1992.
·
Art. 98. Revogam-se o artigo 44 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962,
os §§ 1? e 2? do artigo 11 da Lei n. 4.357< 33>, de 16 de julho de 1964, o artigo 2?
da Lei n. 4.729< 3 <), de 14 de julho de 1965, o artigo 5? do Decreto-Lei n. 1.060<3 »,
de 21 de outubro de 1969, os artigos 13 e 14 da Lei n. 7.713, de 19B8, os incisos
III e IV e os §§ 1? e 2? do artigo 7? e o artigo 10 da Lei n. 8.023, de 1990, o inciso

~
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III e parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 8.134,. de 27 de dezembro de 1990 e o
artigo 14 da Lei n. 8.137(3 6 ', de 27 de dezembro de 1990.
Fernando Col!or - Presidente da República. ·
Marcílio Marques Moreira.

ANEXO I À LEI N. 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Artigo 68:
Carreira Au:litoria do Tesouro Nacional
Denomi. ·:ção
Auditor .."'ücal do
Tesouro :.. c\cional
(Nível Suç..rior)

Especial

Técnico do T~souro
Nacional (Nível Médio)

Especial

Art. 68.

Padrão

Classe

1~
2~
3~

1~
2~
3~

Quantidade

I a III
Ia IV
Ia IV
Ia IV

1.500
3.000
4.500
6.000

Ia III
Ia IV
I a IV
I. a IV

1.800
3.600
5.400
7.200

Parágrafo único:
Caireira Procurador da Fazenda Nacional

Denominação

Claase

Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional

Quantidade
40

Procurador da Fazenda Nacional

1~

Categoria

255

Procurador da Fazenda Nacional

2~

Categoria

305

DECRETO. N. 373 -.DE 23 DE DEZEMB.RO DE 1991
Dispõe sobre o estabelecimento do horário de funcionamento dos
órgãos e entidades da Administração P(ablica Federal
direta, autárquica e fundacional
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o. disposto no artigo 19 da
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1.ei n. 8.112U>, de 13 de dezembro de 1990, com a redãção dada pelo artigo 22 da
Lei n. 8.270(2 >, de 17 de dezembro de 1991, decreta:
Art. 1~ Serão estabelecidos pelos Ministros de Estado e pelos titulares dos
órgãos integrantes da Presidência da República, ouvida a Secretaria da Administração Federal, o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional sob sua supet:visão, bem como a jornada de
trabalho dos respectivos servidores.
LEI N. 8.864 ~DE 28 DE MARÇO DE I994
'Estabelece 'normas para as Microcmprcsas - ME, c Empresas de
Pequeno Porte- EPP, relativas ao tratamento diferenciado c
simplificado, nos campos administrativo, fiscal,
prcvidcnciário, trabalhista, crcditício c 'de
. desenvolvimento empresarial (artigo
179 da Constituição Federal)
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Tratamento Jurídico Diferenciado
Art.
Fica assegurado às microcmprcsns e às empresas de pequeno porte
tratamento jurídico simplificado c favorecido nos campos administrativo, tributário, trabalhista, prcvidenciário e creditício, na conformidade do disposto nesta Lei.
I2

-

CAPÍTULO II

Da Definição de Microcmprcsa c de Empresa de Pequeno Porte
Art. 2 2 Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - microemprcsa, a. pessoa jurídica c a firma individual que tiverem receita
bruta anual igual ou inferior no valor nominal de duzentas c cinqüenta: mil Unidades Fiscais de Referência .:_ UFIR, ou qualquer outro indicador de atualização monetária qtic venha a substituí-la;
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica c a firma individual que, não
enqua.dradas como

microcmprcsns~

tiverem rcceila brUta anual igual ou inferior a

setecentas mil Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou qualquer outro indica·
dor de atualização monetária que venha a substituí-la.
§ I2
O limite da receita bruta de que trata este artigo, apurado no período
de 1" de janeiro a 3I de dezembro de cada ano, será calculado considerando-se o so·
ma tório das receitas brutas mensais divididas pelos valores das Unidades Fiscais
de Referência - UFIR vigentes nos respectivos meses.
§ 2• No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta será calculado
proporcionalmente no número de meses decorridos entre o mês de constituição da
empresa .e.3I de dezembro do mesmo ano, desconsideradas as frações de mês.
§ aO'- O enquadramento da firma individual ou da pessoa Jurídica ~m microcm·
presã ôu em empresa àc pequeno porte, bem como o seu dcsciH}uadrnriic-nto, nã_o_ im~

·u) Leg. Fod.,1990, pig. 1.301; 1991, pág. 230,_(2) 1991, pág. 968.
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plicarão· alteração, denúncia ou qualquer restrição cm relação a contratos por elas
anteriormente firmados.
§ 4° (Vetado).
Art. 3° (Vetado).
CAPÍTULO III
Do Registro Especial c Enquadramento
Art. 4 2 A pessoa jurídica ou a firma individual que, antes da promulgação
desta Lei, preencher os requisitos de enquadramento· como microcmprcsa ou empre·
sa de pequeno porte, comunicará esta situação ao órgão competente, para fim de re·
gistro especial, na forma prevista neste Capítulo.
Art. 5• Tratando-se de empresa já constituída, 'o registro será realizado me·
diante simples comunicação, da qual constarão:
I - o nome e demais dados de identificação da firma individual ou da pessoa
jurídica c de seus sócios;
.
II - a indi. -;ão do registro de firma individual ou do arquivamento dos a tos
constitutivos da 'ocicdade;
I!' - a dec :ação do titular ou de todos os sócios de que o volume da receita
bruta anual da , oresa nãO excedeu, no ano anterior, os limites fixados nos inci·
sos I c II c no § ~ do artigo 22 desta Lei, c de que a empresa não se enquadra cm
qualquer das hipoc .• ses de exclusão do artigo 3° desta Lei.
Parügrafo únic". O registro especial da microcmprcsa c empresa de peque·
no porte será feitO" cm confiirmrdiiâc com a legislação cm vigor.
Art. 6'' Feita a comunicação, c independentemente de alteração do ato cons·
tit.utivo. a microcmprcsa adotará, Cm seguida ao seu nome, a expressão umicrocmprcsa" ou, abrcviadamcntc, "ME", c a empresa de pequeno porte, a expressão "cm·
presa de pequeno porte", ou "EPP''.
Parágrafo único. É privativo de microcmprc.Sa c de' empresa de pequeno por·
t.c o uso das expressões de que trata cst.c art.igo.
Art.. 72 O órgão incumbido de registrar as microcmprcsas c as empresas de
pequeno porte, conforme o disposto neste Capítulo, comunicará esses registres aos
órgãOs fiscalizadores da Administração federal, estadual c municipal.
Par:ígrafo único. Feita a comunicação, os órgãos fiscalizadores procederão
à imediata inscrição da microcmprcsa c da empresa de pequeno porte cm seus rc·
gistros.
CAPÍTULO IV
Do Dcsenquadramento c Reenquadramento
Art. 8° O dcscnquadramcnto de microcmprcsa e o de empresa de pequeno
porte dar·sc·á quando excedidos os respectivos limites de receita bruta anual fixa·
dos no artigo 2 2 desta Lei.
§ 1° (Vetado).
§ 2" Desenquadrada a microcmprcsa, passa automaticamente à condição de
empresa de pequeno porte, e esta à condição de empresa excluída do regime desta Lei.
Art. 9 2 A empresa de pequeno portc·rccnquadrada como empresa c a mi·
crocmprcsa reenquadrada na condição de empresa de pequeno porte comunicarão
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esse fato ao órgão de registro especial (Capítulo III), no prazo de trinta dias, a contar da data da ocorrência.
Parágrafo único. Recebida a comunicação, o órgão compete~1te providenciará para que dela tomem conhecimento os demais órgãos interessados nas órbitas federal, estadual e municipal.
·
CAPÍTULO V

Do Hcgimc Tributário c Fiscal
· Art. 10. (Vetado).
ArL 11. A escrituração da microcmpresa c da empresa de pequeno porte será· simplificada, nos termos a serem dispostos pelo Poder Executivo na regulamentação desta Lei.
ArL 12. A microemprcsa e a empresa de pequeno porte ,:,_ão estão isentas do
recolhimento dos tributos devidos por terceiros e por elas· retidos.
ParágZ-afo único. O disposto no "caput" deste artigo não dispensa as empresas nele referidas da guarda dos documentos relativos· às ·compras, vendas e serviços que realizarem.
··Art. 13. Os documentos fiscais emitidos pelas microcmpresas· e pelas empresas de pequeno porte obedecerão a modelos simplificados, aprovados .em regulamento, que servirão para todos os fins previstos na legislação tributária.
ParágZ-afo único. Até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário se. guinte será entregue a De-claração Anual Simplificada de Rendimentos e Informações, em modelo simplificado, aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 14. O cadastramento fiscal da microempresa e da empresa de pequeno·
porte será feito de ofício, mediante intercomunicação entre o órgão de registro e os
órgãos fiscais cadastrais competentes.

CAPÍTULO VI

Do Regime Previdenciário c Trabalhista
Art. 15. ·Ficam assegurados aos titulares e sócios das microcmpresas e das
empresas de pequeno porte, bem como a seus empregados, todos os direitos previstos na legislação previdenciária e trabalhista. observado o disposto neste Capítulo.
Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá procedimentos simplificados que facilitem o cumprimento da legislação previdcnciária e trabalhista, por parte das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para eliminar exigências burocráticas e obrigações acessórias que sejam incompatíveis com o tratamento simplificado e favorecido previsto nesta Lei.
Art. 17. As microempresas, ns empresas de pequeno porte e seus respectivos empregados recolherão as contribuições destinadas ao custeio da previdência
social de acordo com o previsto na legislação específica, observado o seguinte:
I -a contribuição da microempresa para· o custeio das prestações por acidente de trabalho será calculada pelo percentual. mínimo;
II -o Poder Executivo ·expedirá instruções relativas· no recolhimento- englobado das contribuições previdenciárias das microempresas, empresas de pequeno
porte e de seus empregados, estabelecendo prazo único para sua efetivnção, observada a periodicidade mensnl;•
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Art. 26•.. As dirctrizes e normas regulamentadoras da prestação de aval, o que
se refere o artigo 25 desta Lei, ficam a cargo do Conselho Deliberativo de que trata o§ 1° do artigo 10 da Lei n. 8.154, de 28 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO VIII
Das Penalidades ··

Art. 27. A firma individual ~u s~cicdadc que, sem observância dos requisitos desta Lei, tentar enquadrar-se-ou manter-se enquadrada como microempresa
ou empresa de pequeno porte,.estará·sujeita
às seguintes
penalidades:
.
.
.
'

'

I - (vetado);
II - multa prevista no inciso II do artigo 4° da Lei n. 8.218<2>, de 29 de agosto de 1991, no caso de dolo, fraude ou simulação, e, especialmente, nos casos de falsidade de declarações ou informações prestadas, por· seu titular ou sócio, às autoridades competentes;
III - aplicação automática de multa de cinqüenta por cento sobre o valor monetariamente corrigido sobre os empréstimos obtidos com base nesta Lei, independentemente do cancelamento do incentivo de que tenha sido beneficiada;
IV - cancelamento, de ofício, de enquadramento como microcmpresa ou como
empresa de pequeno porte.
Art. 28. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios desta
Lei caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de
enquadramento cm outras figuras· penais.
CAPÍTULO IX
Disposições Finais c Transitórias
Art. 29. As firmas individuais e as sociedades comerciais e civis enquadráveis como microemprcsa ou empresa de pequeno porte que, durante cinco anos, não
tenham exercido atividade económica de qualquer espécie, poderão requerer e obter a baixa no registro competente, independentemente de prova de quitação de tributos c contribuição para cóm a Fazenda Nacional.
Art. 30. As implicações orçamentárias c financeiras decorrentes desta Lei
serão incorporadas à Lei de Dirctrizcs Ol"çaincnt.ârias c consideradas no Orçamento da União do ano subseqücnte.
-Art. 31. A política de tarifas públicas para a microempresa e a empresa de
pequeno porte contemplará sempre os preços mínimos concedidos a quaisquer outras empresas, adotando-sc o mesmo critério para a venda de bens c serviços por
!iiirte de cm-presas c-cntiâades-J)iíbHcas. ------- - - - -- - - - -- - ---- - -- Art. 32. (Vetado).
Art. 33. (Vetado).
Art. 34. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias,
a contar de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições cm contrário.
Itamar Franco- Presidente da República.
Maurício Corrêa.
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PARECER~ 423, DE 1996

'

·· ... ·.

Da Comissão de Assuntos Econômlcos- CAE,
sobre o Projeto de Lei do Senado nll32, de 1996, de
autoria do Senador José Samey, que "Institui o Estatuto da mlcroempresas e da empresas de pequeno
por!B, dispondo sobre o tratamento jurídico diferen.
c1ac1o. simplificado e favorecido previsto nos arts.
· 170 e 179 da Constituição"•

-:

.. ·RELATOR: Senador BEL LO PARGA

~~RELATÓRIO

O ilustre Senador José Sarney submete a esta Casa o Projeto
de Lei·n° 32, de 1996, com vistas a instituir 6 novo Estatuto das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte, regulamentando o artigo 179 da. Constituição
Federal, que estabeleée:

"Art. 179. A União. os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
· obrigações administrativa!;, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei."
2.
O projeto define microempresa e empresa de pequeno porte
com base no critério da receita bruta anual da empresa individual ou da pessoa
jurídica; estai>~:le.ce. Ulll registro público especial para essas. eiiipresas; .detefiiliiut a
isenção de tributos e contribuições previdenciárias a serem estabelecidos em lei
específica, beneficiando-as; simplifica procedimentos relativos a obrigações
previdenciárias e trabalhistas de sua responsabilidade e confere-lhes o direito a
facilidades creditícias, através de faixas especiais de empréstimos, com condições
favorecidas: estabelece, ainda, penalidades pelo enquadramento indevido como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.
· Na justificação da proposição, o autor ressalta a importância
-das pequenas empresas para a economia e para o equilíbrio social do País,
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destacando o fato de que elas hoje somam 4.000.000 (quatro milhões} de
entidades, responsáveis por 60% (sessenta por cento) da oferta de emprego,
apesar da "falta de estímulo, de apoio, de incentivo e de atenção do Estado".
4.
Alude o Senador à ineficácia da Lei n° 8.864, de 1994- que
consistiu na primeira tentativa de regulamentar o artigo 179 da Constituição
Federal -, decorrente das alterações promovidas pelo Congiesso Nacional, dos
vetos presidenciais e regulamentações duvidosas da lei, que acabaram por
descaracterizar o projeto original.
5.
A matéria foi distribuída a esta Comissão de Assuntos
Econômicos, para decisão terminativa, tendo este relator sido designado para
emitir parecer.

É o relatório.

II-VOTO
6.
O constituinte de 1988, recmlhecendo a importância
econômica e social das pequenas empresas para o País, determinou à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios dispensarem não só às
microempresas, mas também às empresas de pequeno porte, tratamento jurídico
diferenciado, de forma a incentivá-las através da simplificação, eliminação ou
redução de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias (artigo 179 da Constituição Federal).
7.
A Lei n° 7.256, de 27 de novembro de 1984, recepcioriada
pela Constituição Federal, conferia tratamento diferenciado nos campos
administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de
desenvolvimento empresarial apenas à microempresa, ficando a empresa de
pequeno porte sem qualquer tratamento legal especial.

a

Em cumprimento ao mandamento constitucional, foi editacta
Lei no 8.864, de 1994, na qual foi redefinido o conceito de microempresa - com
alteração no limite de receita bruta anual para fins de enquadramento, tendo em
vista a desatualização do valor previsto na lei anterior - e definido o conceito de
empresa de pequeno porte.
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8.
Ocorre que essa lei resultou de diversas modificações no
projeto original, promovidas durante sua tramitação no Congresso Nacional e
mediante vetos presidenciais a alguns de seus dispositivos, o que a desfigurou
consideravelmente, em prejuízo das microempresas e das empresas de pequeno
porte, em especial dessas últimas, que não gozam de qualquer beneficio fiscal,
porquanto inexiste dispositivo nesse sentido no texto legal.
9.
.
Em vista do exposto,. torna-se imperioso promover a
. adequação da legislação acerca da matéria, conferindo a essas entidades imprescindíveis ao desenvolvimento econômico e social do País - o. incentivo
necessário à sua constituição .e manutenção, o que repercutirá, entre outros
aspectos positivos, numa elevação no nível de emprego; de que o Brasil tanto
. "carece no momento econômico que atrav(lSsamos..
10.
É exatamente este o escopo do projeto em análise, o qual
prevê uma série de medidas tendentes a promover uma aceleração no
desenvolvimento desse segmento empresarial, proporcionando o surgim~nto de
novos empreendimentos, com crescimento da demanda por mão-de-obra..
11.
Os novos valores-limites estabelecidos para enquadramento
da microempresa e d;t empresa de pequeno porte conferirão maior eficácia à lei,
uma vez que os valores vigentes para obtenção dos beneficias legais são baixos,
alcançando um número bastante reduzido de empresas.
O projeto tende a ser mais eficaz do que a lei vigente no que
12.
diz respeito ao apoio creditício, ao estabelecer que· o regulamento da lei e
resoluções do Conselho Monetário Nacional tomarão efetiva a obrigatoriedade de
as instituições financeiras concederem linhas especiais de empréstimo para as
micro e pequenas empresas, com condições favorecidas, pois a experiência tem
mostrado que as normas meramente decbratórias do direito do pequeno
empresário ao crédito privilegiado não têm o alcance pretendido. Em
contrapartida, asseguram-se às instituições financeiras compensações
proporcionais a essas operações de crédito, indutoras da assistência a esses
segmentos empresariais.
13.
Ainda com relação ao crédito, imprescindível para o
financiamento aos pequenos empresários, merece nosso aplauso a previsão de
destinação de parte dos recursos do sistema SEBRAE para a prestação de aval ou
fiança complementar nessas operações, medida instituída através da Lei n° 8.864,
de 28 de março de I 994.
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14.
Destacam-se, ainda, a simplificação das obrigações das
· m!croempresas e empresas de pequeno porte, em especial da escrituração, dos
dcicumentos fiscais por elas emitidos, do cadastramento fiscal e do recolhimento
d3s contnbulções sociaÍs e dos encargos trabalhistas.
15.
A despeito do progresso no sentido d~ favorecimento às
microempresas e empresas . de pequeno porte promovido pelo projeto,
entendemos necessárias certas modificações no seu texto, algumas que tãosomente procuram melhor adequar a redação de determinados dispositivos e
outras que consubstanciam alterações de mérito.
16.
Inicialmente, propomos a substituição da expressão "empresa
individual", em todos os dispositivos em que foi empregada ao longo do projeto,
por ''firma mercantil individual", tendo em "ista a adequação da terminologia
àquela adotada na Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1984, que "Dispõe sobre
· o Registro Público das Empre:Yas Mercantis e Atividades Afms e dá outras

providências".
17~
Amnel).tamos o rol das empresas exclwdas do regime
instituído pela lei in fie ri, com vistas a assegurar que o tratamento espeCial se
restrinja aos empreendimentos que efetivamente dele necessitam.

18.

O artigo 4° do projeto, em seu § 1°, dispõe que "para a

constitltição da empresa bastará o preenchimento de documento único,
conforme o anexo desta lei".
19.
Ora, a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou é uma
firma individual ou uma sociedade civil ou comercial que atende a determinados
requisitos para o enquadramento. Assim, na realidade o documento anexo ao
projeto poderia substituir a declaração de microempresa ou de empresa de
pequeno porte, instruindo o pedido de registro ou arquivamento juntamente com
os atos constitutivos da firma individual ou da sociedade, mas jamais substituiria
esses atos para fins de constituição dessas empresas.
20.
Mas, se a fimção do formulário é substituir a declaração de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, não vemos vantagem em adotá-lo
em lugar da declaração. Melhor será a apresentação desta em ambos os casos, ou
seja, na hipótese de a empresa estar em fase de constituição e no caso de já estar
em pleno funcionamento, com seus atos constitutivos devidamente registrados ou
arquivados, a exemplo do que estabelecia a Lei n° 7.256, de 27 de novembro de
. 1984.
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.21.
O inciso II do artigo 37 da já mencionada Lei n° 8.934, de 18
de novembro de 1984, exige, para instrução dos pedidos de arquivamento, a
apresentação da certidão criminal comprobatória de que inexiste impedimento
legal à participação de pessoa tisica em empresa mercantil, como titular ou
administradora.

24. . .

O projeto, ao prever a substituição dessa certidão por
declaração, exige-a do titular Ol\ sócios e não• do administrador, o que
burocratizaria o procedimento, ao invés de simplificá-lo, motivo. pelo qual
propomos a alteração do dispositivo. ·
· ·

.· 23.

Ainda com vistas à simplificação do processo de constituição
das microempresas e · empresas de pequeno porte, propomos a inclusão de
dispositivo dispensando-as de visto de a~yog~?o em seus atos constitutivos.
24.
As condições para o enquadramento como microempresa e
empresa de pequeno porte nas esferas estadual e municipal podem diferir
daquelas impostas no âmbito federal, o que faz com que o ônus de comunicar o
arquivamento das declarações imposto pelo projeto aos órgãos de registro seja
excessivo e, muitas ve2:es, ineficaz.
'

25.. ·
A utilização de convênios a serem celebrados com os órgãos
de registre .viabilizará a comunicação, que, no entanto, se restringirá aos órgãos
fiscalizadores efetivamente interessados.
26.
A proposição estabelece, ao tratar das facilidades creditícias,
que as microempresas e as empresas de pequeno porte se beneficiarão com os
encargos financeiros mínimos adotados pelas instituições .mutuantes ou
financiadoras.
27.
Não nos parece razoável a estipulação, porquanto os encargos
financeiros mínimos podem ter destinações determinadas por políticas de crédito
específicas - governamentais oü da própria instituição ..: sem que se justifique sua
extensão a esses segmentos empresariais.
28.
Quanto ao Fundo de Aval do SEBRAE, propomos emenda
estabelecendo o mínimo de um por cento a ser aplicado com a finalidade de
lastrear a prestação. de aval ou fiança em operações de crédito realizadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, e o teto de sessenta mil reais pot:
operação.
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29.
Adequamos a redação do artigo 25, tendo em vista que o
· recolhimento · dos tributos, o pagamento de juros· moratórias e o
desenqüitdrnmento não constitUem penalidades, sendo conSeqüências naturais do
enquadramento indevido como microempresa e empresa de pequeno porte.
30:
O projeto estabelece que "qualquer tarifa especial relativa a
prestação de ser-Viçós' ou (I vendri de bens, por entidade da administração
pública direta ou indii-eta, será estendida à microempriisa · e à empresá de
peqzieri_oporte":···· . - .. ·-·•·· ·
.
· · , .. · · · ._.._, ___-''· ..· .·.· -.·.·.;.:·····
'.1

31.
A tarifa especial é normalmente estipulada para a
remuperação de serviços prestados em condições excepCionais. A própria Lei de
· Concds~é~ (Lei' h0 8,987, de 13 _de fevereiro de ,1995) acimite "tarifas
'diferehdadà.i; 'rilií fiiii'çãó das carai:terístir:as técnicas e. dos 'éuStos espéi::fficos
proveniente.</ do atendimento aos distintos segmentos de usuários".

32.

' '

o~ motivosquejustificam a tarifa especialpodem, assim, não

ter qualquer relação com as atividades desenvolvidas pelas DiieroeinpresáS e
empreSas de pequeno porte, não havendo por que . estender-lhes,
incondicionalmente, o beneficio.
··
··
33.
.
Aliás, a obrigatoriedade imposta pelo projeto poderá
repércutir negativamente, deixando o poder público e os concessionários de fixar
tarifas especiais - em prejuizo daqueles qtle seriam 'seus benefiCiários :.... ein
decorrência da extensão estabelecida na proposição, motivo pelo qual propomos
a supressão do ·dispositivo concernente a essas tarifas. ·
34.
O projeto estabelece que enquanto não forem regulamentadas
as normas relativas às facilidades creditícias para as microempresas e empresas
de pequeno porte nele previstas, vigorarão para as operações de crédito
destinadas a essas empresas, inclusive em relação às obrigações das instituições
financeiras, os mesmos termos e condições previstos para o crédito ruraL
35.
O crédito mral é específico, não tendo qualquer relação com o
financiamento a esses segmentos empresarias, razão pela qual também propomos
a supressão do artigo referente a essa matéria.
O artigo
determina aue
ea
36.
- 31 do oroieto
. ..,
.. "a microemoresa
..
empresa de pequeno porte, salvo disposição expressa, não serão afetadas por
exigência ou obrigação de natureza administrativa, tributária, previdenciária,
_trabalhista ou creditícia que venha a ser instituída em lei."
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3 7.
A lei tem aplicação geral, devendo seu texto fazer as ressalvas
pertinentes. O projeto inverte esse princípio, no que respeita às rnicroempresas e
empresas. de pequeno porte, que . somente passarão a ser alcançadas pela
legislação se houver disposição expressa nesse sentido. ·
38. .
Tal norma abriria um precedente inoportuno na legislação
que,. se adotado com . freqüência, iriiporia ao . legislador a necessidade de
mencionar um a um os segmentos aos quais a lei se aplica, além de se nos
afigurar inconstitucional, tendo em vista o princípio da isonornia insculpido no
artigo 5° do Diploma Maior, motivo pelo qual propomos a supressão do
aludido dispositivo.
39;
. ..
Sugerimos, ainda, outras rn~dificaçõe~ -;_dequando a redação
de alguns dispositivos e procedendo à correção da remissão contida no inciso m
do artigo I 8 do projeto•. nos termos d3s emendas que apresentanios .
.40.
Finalmente, corno o projeto regula t<Xh!, a matéria contida nas
Leis n°s 7.256, de 1984, e 8.864, de 1994, entendemos conveniente revogá-llis
expressíiinenté, afim de evitar'eventuais celeumas juridicasacerca da vigência de
·
·
dispositivos das mencionadas leis.
41.
A geração de · empregos constitui urna prioridade no
desenvolvimento econômico, que não pode caminhar dissociado do aspecto
social. O projeto de autoria do eminente Senador José Sarney, Presidente desta
Casa do Congresso Nacional, elaborado com a colaboração do SEBRAE, é
instrumento de estímulo e apoio ao pequeno empresário, implicando a elevação
do nível de emprego e da produção, motivo pelo qual somos favoráveis à sua
aprovação, com as emendas que oferecemos.
EMENDA DE RELATOR N" 1 - CAE

zo

Substitua-se, nos incisos I e II do art.
e no art. 33, renumerado
como 34 pela Emenda n° 4, a expressão "empresa individual" por "firma
mercantil indi_vidual", passando esses dispositivos a ter a seguinte redação:

''Art. 2°

•••••••••••••••••••44••~-•••••••••••••••.,.•••••••••••••u•••••••••••••••••••••••

I - microempresa. a jlnna mercantil individual ou a pessoa
jurídica. czifa receita bruta anual seja inferior ou igual a duzentos e
quatro mil reais;
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. II- empresa de pequeno porte, a firma mercantil individual
ou a pessoa jurídica que, níio enquadrada como microempresa, tenha
receita bruta anual igual ou inferior a quinhentos e setenta e seis mil
reais."
"Art. 3+. A firma mercantil individual ou pessoa jurídica
enquadrável como microempresa ou empresa de pequeno porte que, no
período de cinco ou mais anos, permanecer sem exercer ·atividade
económica de qualquer espécie poderá requerer e obter a baixa no
registro competente, ·independentemente de prova de quitaçíio de tributos
e contribuiçõe.fpara com a Fazenda Nacional. "
-,

. .:.'''

EMENDA DE RELATORN" 2 - CAE .
·.. ·· D~se ao art:··3o a seguinte redação:
.

-.:

-

"Art. 3" É excluída do regime desta lei a empresa:
I- constituída sob a forma de sociedade por ações;
II- cujo titular ou sócio participe com mais de cinco por cento do capital
de outra empre.m, desde que a receita hruta anual global das empresas
illferligadas ultrapasse o limite fixado no inciso I do artigo anterior, no
caso de microempresa. ou do inciso II do mesmo artigo, no caso de
empresa de pequeno porte;
III- em· que o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou, ainda.r
pessoa física domiciliada no exterior;
IV - que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os
investimentos provenit..>ntes de incentivos fiscais efetuados antes da
vigência da Lei n• 7.256, de 27 de novembro de 198-1, quando se tratar
de microempresa. e antes da vigência desta lei, no caso de empresa de
pequeno porte;
V- que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver situada em área
da Zona Franca de Manaus ou da Amazônia Ocidental. a qu.e se referem
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.c,OS, Decretos:Leis.n"s. 288,de 26 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de
agosto de 1968;
... ~'.

'(,',';."

:_·_

~~ ~.~·

• .. ~..

!

....

,-..,,

•

•

,.

'

b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e administração
de imóveis;
..\'

~.'

.

·

.. .c) a1Jll~enamento. e depó.~ito de produtos de terceiros;.
·.

. d) cân;bio, seguro e dist~ibuição de títulos e valor~s mobiliários; .

e) pubÚ~Ú({de e prop;g~~dd. e.~~luídos ~.~ 1•eícu/os de,. co"munú:aÇão;
1

Tt7 - que pre.vte .w;rviços profissionais de corretor, despachante, ator,
empresário e produtor de. espetáculos·públicos, Caf!tOr, músico. médico,
. dentista, enfermeiro, engenheiro, físico, químico, economista, contador,
auditor, .estatlvtico, administrador, programador, analista de sistema,
advogado, psicólogo, professor,jomalisia, publicitário,. Olf.assemelhados,
e de. qualquer ou~ra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente e;rigida,

.

.

.

Parágrafo único. O disposto nos incisos II e IV deste artigo
não se aplica ·à participação em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, ''onsórcios de exportação e associações assemelhadas. "
E:lviENDA DE RELATOR W 3- CAE
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:

.
"Art. ·I" O arquivamento das declaraçõei; ae microempresa e
de empresa de pequeno porte para efeito de registro público obedecerá,
no geral, à legislação em vigor e, em especial, às disposições deste
Capítulo."
E:lviENDA DE RELATOR W 4- CAE
Inclua-se o seguinte art. 5°, renumerando-se o atuaJ e os demais:

"Art. 5" Tratando-se de empresa em constituição, o titular ou
os sócios deverão declarar que a receita bntta anual da empresa não
. excederá os limite.~ fixados no art. 2" e que a empresa não se enquadra
em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no art. 3" desta lei.
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. § 1 o~... empresas de que ira/a este artigo estão. dispensadas

da apresentação da certidão criminal e.r:igida pelo inciso II do art. 37 da
Lei n• 8.93-1, de :28 de no\•embro de ·199-1, que será substituída por
declaração do titular ou administrador de que inexiste impedimento legal
à sua participação em empresa mercantil.
§ 2° Não se aplica às microempresas e às empresas de
pequeno porte o disposto no§ 2• do art. ] 0 da Lei n• 8.906. de -1 de julho
· de 199-1."
.

'

~

.

.

EMENDA DE RELATORW 5- CAE

redação:

.

.'·

:

Ao art. 5°, 'renumerado
como 6° pela Emenda
n° 4, dê-se a seguinte
.
. .':' ..., ·;· . .. '
.
'

~·

· "Art. 6° Tratando-se de· empresa já constituída, o seu
enquadramento como microempre.~a ou empresa de pequeno poite
dependerá do encaminhamento ao órgão competente de comunicaçlio
contendo os elementos identificadores do arquivamento anterior e a
declaração, de seu titular ou sócios, de que o volume da receita bruta
anual da empresa não excedeu. no ano anterior, os limites fixados no art.
2•. e de que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de
exclusão prevista no art. 3" desta lei. "
EMENDA DE RELATOR N" 6- CAE
Substitua-se a expressão "sua denominação" por "seu nome
empresarial" no caput do art. 6°, renumerado como 7° pela Emenda n• 4, o qual
passa a ter a redação seguinte:
·

''Art. 7o Feito o registro, as empresas de que trata esta lei
adotarão, conforme o caso, logo após seu nome empresarial, a expressão
microempresa, ou ME, ou empresa de pequeno porte, ou EPP."

EMENDA DE RELATOR N° 7- CAE
Ao art.
redação:

s•, renumerado como 9° pela Emenda n• 4, dê-se a segunte
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"Art. 9° A microempresa reenquadrada como empresa de
pequeno porte e a empresa de pequeno porte que tenha perdido esta
conf]ição em decorrência do excesso de receita bruta anual, bem como a
empresa quefor e.r:c/uída do regime desta lei comunicarão a ocorrência
ao órgão de registro até o último dia do mês subseqüente à data em que o
. .fato se verificou, para fins de cancelamento ou alteração do registro
especial. .
Parágrafo U/1/co. Recebida a comunicação, o orgao
competente prot•idenciará para que dela tomem conhecimento os demais
.órgãos interessados nas órbitas.federal, estadual e municipal."

EMENDA DE RELATOR~ 8- CAE
..Ao art. I O, renumerado como 11 pela Emenda n° 4, dê-se a redação
abaixo:
"Art. II. O orgao de registro comunicará aos órgãos
fiscalizadores da. administração Federal, Estadual e Municipal o
arquivamento das declarações de microempresa e de empresa de pequeno
porte.
§ fO Os órgãos fiscalizadores da administração Estadual e
Municipal estabelecerão convênio com os órgãos de registro para os fins
previstos no capllt deste artigo.
·

§ 2° Recebida a comunicação, os órgãos fiscalizadores
procederão à imeâiata inscrição da microempresa e da empresa de
pequeno porte em seus registras. "

EMENDA DE RELATOR~ 9- CAE
Ao art. 16, renumerado como 17 pela Emenda n° 4, acrescente-se
parágrafo único com a redação seguinte:
'~rt.

17. ...............................................................................

Parágrafo único. Os órgãos .federais, estaduais e municipais
interessados no cadastramento fiscal, de oficio, da microempresa e da
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. empresa de pequeno porte, estabelecerão convênios com os órgãos de ·
registro para os fins previ.<;! no caput deste artigo. "

os

EMENDA DE RELATOR N" 10- CAE
Ao art. 18, renumerado como 19 pela Emenda no 4, dê-se a seguinte
redação:

"Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá procedimentos
simpl[ficados que facilitem o Cllmprimento da legislação previdenciária e
trabalhista, por parte das microempresas e empresas de pequeno porte,
bem como para eliminar exigências burocráticas e obrigações acessórias
que sejam incompatíveis com o t-ratamento simplificado e favorecido
previsto nesta lei.

r

.

.

§ A mícroempresa ea empresa de pequeno porie ficam ·
dispensadas de efeiuar as notificações a que se refere o § do art. I39
da Consolidação das [,eis do Trabalho.
· · . §"·2o·.o· disposto no

zo

caput deste artigo não. dispensa a

microempresa e a empresa de pequeno porte das seguintes obrigações:
I- anotações na Carteira de Trabalho ePrevidência Social;
II- apresentação da Relação Anual dé Informações Sociais -

RAIS;
III - arquivamento dos documentos comprobatórios de
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias,
especialmente folhas de pagamento, recibos de salários e demais
remunerações, comprovantes de descontos efetÚados e de recolhimento
das contrihuiçi!es e encargos referidos no ar!. 17; e
IV - depósito para o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS. "
- .. . . - -

EMENDA DE RELATOR N° 11 - CAE
Ao art. 20; renumerado como21 pela Emenda no 4, dê-se a redação
·abaixo:
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"Art. 21. As microempresds e as empresas de pequeno porte
gozarão de facilidades creditícias e contarão com linhas especiais de
crédito. com condições jámrecidas em relação a prazos de pagamento e
juros."
EMENDA DE RELATOR No 12- CAE
Ao parágrafo único do art. 22, renumerado como 23 pela Emena n°
4, dê-se a redação seguinte:

.·"Art. 23. ............................................................................. ..
Parágrafo único. O Poder Executivo adotará outras medidas
.. para incentivar os agentes financeiros públicos e privados a estabelecer
limites de crédito diferenciado.~. provendo os meios necessários. "
EMENDA DE RELATOR N" 13 - CAE
AQ caput do art. 23, renumerado como 24 pela Emenda no 4, dê-se a
'
seguinte redação:
"Art. 2-1. Dos recurso.< de que trata a a/íirea "b" do art. I I
da Lei n" 8.029. de /2 de abril de /990, acrescentado pela Lei n' 8./5-1. de 28
d~ dc::cmhro ife 1990..'ierão destinados, no mínimo. um por cento e no máximocmco por cento. a aplicações financeiras para /estrear a prestação de aval ou
fiança complementar em operações de crédito para.microempresas e empresas
de pequeno porte. até o limite de sessenta mil real!; por operação.
§ /"Os recursos serão aplicados no.< Estados"i nô bisiriiõ' ..
Federal. metade proporcíona!mi!T!te ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Sen·iços -l('f,f.~ e o restante proporcionalmente ao número de

r· .

hahilante.o;.

·

§ 2° O limite de que trata este an;go será corrigido
monctariamante na.'i condirõas e na forma prevista no§ / 0 do art. 2° desta lei.''

EMENDA DE RELATOR W 14- CAE
Ao art. 24, remunerado como 25 pela Emenda n° 4, dê-se a redação
seguinte:
" Art. 25. As diretrizes e normas regulamentadoras da
prestação de aval, a que se refere o artigo anterior, ficam a carr? do
Conselho Deliberativo de que trata o § I" do art. 10 da Lei n" 8.02:1, de
12 de abril de 1990, acre.'/centado pela Lei n• 8.15-1, de 28 de dezembro
de 1990."

·

· .
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EMENDA DE RELATOR W 15- CAE
Ao art. 25, renumerado como 26 pela Emenda n• 4, dê-se a redação
seguinte:
"Art. 26. A .firma mercantil individual ou a pessoa jurídica
que, indevidamente, enquadrar-se ou permanecer enquadrada como
microempresa m1 empresa de pequeno porte, estará sujeita às seguintes
conseqüências e penalidades:
I- pagamellto de todos os tributos·e conthbuições devidos,
de mora e..multa
corrigidos mon(!Jariamente e acrescidos d?
estabelecidos nà legislação tributária, con(ados da data em que tais
encargo.ç deveriam ter sido pagos até a data dr!seu'ejetivo pagamento;

juros

II- multo preytsta no inct!.'O,.l/ do an. -/ 0 da Lei n" 8..218.. de
/991. no caso de dolo. fraude ou stmÚ/àção.· e. especialmente. nos casos
de falsidaúr: dt.! dcdarat;õc.v ou in.formaçõc.\· prestadas'por ...eu ~itular ou
.'ióci.o à.'i muondaclc.\· r;ompr:tcntes:

III • multa de cinqiienta por cento do valor moneranam'ente'/
corrigida, conforme a ••ariaçào da llniáatle Fi.vcal de Referência • Uf!R, _ .
do:r empréstimos obtidos com ha.te nos incentiVOS desta lei.
IV· de.wmquadramenm. de
;

Ojicl~.

__

~

· Parágrafo único. O titular ~u sócio de microempresa ou de
emprosa de pequeno porre re.rponde .r;nfidárla e ilimita'r.kmlenre pelos ar.os .
de.tcntos neste artigo. "

'

EMENDA DE.BELATOR W 16 -CAE
Suprima-se o art. 28, renumerado

co~la Emenda ·n· 4.

EMENDA DE RELATOR N• 17 -CAE
Suprima-se o art. 30, renumerado com@elaEmenda no 4.

EMENDA DE RELATOR N° 18- CAE
Suprima-se o art. 31, renumerado com@ela Emenda n• 4.

EMENDA DE RELATOR N° 19- CAE
Ao caput do art~ 32, renumerado como 33 pela Emenda no 4, dê-se a
redação seguinte:
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"Art. 33. A microempresa e a empresa de pequeno porte
terão tratamento diferenciado e favorecido no que respeita aos processos
relativos a concessão de patentes e de registro de marcas. "

EMENDA DE RELATOR N° 20- CAE
Ao art. 34, renumerado como 35 pela Emenda n° 4, dê-se a seguinte
redação:

"Art. 35. As implicações financeiras e orçamentárias
decorrentes desfá lei serão incorporadas à Lei de Diretrizes
Orçamentárias e consignadas no Orçamento da União no ano
subseqüente ao do início de sua vigência. "

EMENDA DE RELATOR W 21 - CAE
seguinte:

Ao art. 38, renumerado como 39 pela Emenda n° 4, dê-se a redação

'J4rt. 39. Revogam-se as Leis n•s 7.256, de 27 de novembro
de 19~~- e 8.86-1. de 28 de março de 199-1, e demais disposições em
. contrano. "

Sala da Comissão, em"' !)[

1/Ji.l~liC

C!

/Jj&,

-

GILBERTO MIRANDA: Presidente
BELLO PARGA: Relator
EDUARDO SUPLICY
JONAS PINHEIRO
VALMIR CAMPELO
FERNANDO BEZERRA
BENIVERAS
JOSÉ BIANCO ·
LAURO CAMPOS
ELCIO ALVARES
GERALDO MELO
·JOSÉ FOGAÇA

AD EMIR ANDRADE
GERSON CAMATA
OSMARDIAS
JADER BARBALHO
LÚDIO COELHO
WALDECK ORNELAS
JEFFERSON PERES
NEY SUASSUNA
FREITAS NETO
MARLUCE PINTO
ROMEROJUCÁ
MAURO MIRANDA
CARLOS BEZERRA
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TEXTO FINAL OFERECIDO PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 32, DE 1996:

Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento
jurídico diferenciado, simplificado e fàvorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
.

..

Do Tratamento Jurídico Dif~enciado
Art. I o Fica assegUrado às microempresas e às empresas de pequeno porte
tratamento jurídico diferencil!Jio, simplificado e fàvorecido, nos campos administrativo,
tnlnrtário, trabalhista, previdenciário, creditício e de desenvolvimento empresarial, na
conformidade do disposto nesta lei.
CAPÍTULO II
Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte

Art. 2° Para os fins do disposto no art. 179 da Constituição, considera-se:
I - microempresa, a firma mercantil individual ou a pessoa jurídica, cuja receita
bruta anual seja inferior ou igual a duzentos e quatro mil reais;
II - empresa de pequeno porte, a firma mercantil índividual ou a pessoa jurídica
que, não enquadrada como microempresa , tenha receita bruta anual igual ou
inferior a quinhentos e setenta e seis mil reais.

§ I o Os valores referidos neste artigo serão corrigidos sempre que a variação da
Unidade Fiscal de Referência- UFIR, ou de outro indicador de atualização
monetária que venha a substitui-la, ultrapassar dez por cento, a contar do dia
I 0 de maio de 1996, na mesma proporção desta variação e cumulátivamente.
§ 2° A receita bruta anual é apurada de I o de janeiro a 31 de dezembro de cada
ano.
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§ 3" No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta é calculado
proporcionalmente ao número de meses decorridos entre a data da
constituição da empresa e 31 de dezembro do mesmo ano, desconsideradas as
frações de mês.
· Art. 3° É excluída do regime desta lei a empresa:
I - constituída sob a forma de sociedade por ações;
II - rujo titular ou sócio participe oom mais de cinco por cento do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta anual global das empresas interligadas
ultrapasse o limite fixado no inciso I do artigo anterior, no caso de
microempresa, ou do inciso II. do mesmo artigo, no caso de empresa de pequeno
porte;

m - em que o titular ou sócio seja pessoa luridica ou, ainda, pessoa fisica domiciliada
no exterior;
IV - que participe do capital de outra pessoa juridica, ressalvados os investimentos
provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da lei n• 7.256, de
27 de novembro de 1984, quando se tratar de microempresa, e antes da vigência
desta lei, no caso de empresa de pequeno porte;
V ~ que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver situada em área da Zona
Franca de Manaus ou da Amazônia Ocidental, a que se referem os DecretosLeis n•s. 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de IS de agosto de 1968;
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e administração de

imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) câmbio, seguros e distribuição de títulos e valores mobiliários;
e) publicidade e propaganda, excluídos os veículos de comunicação;
VI - que preste serviços profissionais de corretor, despachante, ator, empresário e
produtor de espetáculos públicos, cantor, músico, médico, dentista, enfermeiro,
engenheiro, tisico, químico, economista, contador, auditor, estatístico,
administrador, programador, analista de ~stema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, ou assemelhados, e de qualquer outra
profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
Parágrafo único. O disposto no inciso II e .IV deste artigo não se aplica à
participação em centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio de exportação e
.as'?Ociações assemelhadas.
·
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CAPÍTULom·
Do Registro Público Especial
Art. 4° o· arquivamento das declarações de microempresas e de empresa de pequeno
porte para efeito de registro público obedecerá, no geral, à legislação em vigor e, em
especial, às disposições deste Capítulo.
Art. s• Tratando-se de empresa em constituição, o titular ou os sócios deverão
declarar que. a receita bruta anual da empresa não excederá os limites fixados no art. e que
a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no art. 3° desta
lei.
§ 1• As empresas de que trata. este artigo estão dispensados de apresentação da
certidão criminal exigida pelo inciso 11 do art. 37 da Lei n• 8.934, de 28 de
novembro de 1994, que será substituída por declaração do titular
ou
administrador de que inexistem impedimento legal à sua participação em empresa

z•

mercantil.

·

§ ZO Não se aplica à microempresa e às empresas de pequeno porte o disposto no §
do art. 1• da Lei n•8.906, de4 de julho de 1994.

z•

Art. 6° Tratando-se de empresa já constituida, o seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte dependerá do encaminhamento ao órgão
. competente de comunicação , contendo os elementos identificadores do arquivamento
anterior e a declaração, de seu titular ou sócios, de que o volume da receita bruta anual da
empresa não excedeu, no ano anterior, os limites no art. z•, e de que a empresa não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão prevista no art. 3° desta lei.
Art. 7" Feito o registro, as empresas de que trata esta lei adotarão, conforme o caso,
logo após seu nome empresarial, a expressão microempresa, ou ME, ou empresa de
pequeno porte, ou EPP.
Parágrafo único. O uso das expressões referidas neste artigo é privativo de
microempresa e de empresa de pequeno porte.
Art. 8° A perda da condição de microempresa ou empresa de ..pequeno porte, em
decorrência do excesso de receita bruta, só ocorrerá se o fato se verificar durante dois anos
consecutivos ou três anos alternados.
Art. 9° A microempresa reenquadrada como empresa de pequeno porte e a empresa
de pequeno porte que tenha perdido esta condições em decorrência do excesso de receita
bruta anual, bem como a empresa que for excluída do regime desta lei comunicarl!o a
ocorrência ao órgão de registro até o último dia do mês subseqüente à data em que o fato se
verificou, para fins de cancelamento ou alteração do registro especial.
Parágrafo único. Recebida a comunicação, o órgão competente providenciará para
que dela tomem conhecimento os demais órgãos interessados nas órbitas federal, estadual e
municipal.
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Art. 1O O enquadramento ou a reclassificação referidos nos arts. 6°. 8° e 9" não
acarretarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos anteriormente
firmados pela empresa.
Art. 11. o órgão de registro comunicará aos órgãos fiscalizadores da adnünistração
Federal, Estadual e Municipal o arquivamento das declarações de ~croempw.ia :e: de
empresa de pequeno porte.
· ·
·····

§ 1~ Os órgãos fiscalizadores da administração ·Estadual e Municipal estabelecerão
convênio com os órgãos de registro para os finS previstos no taput · deste
artigo.

···

· § · 2°. Recebida a comunicação, os órgãos fiscalizadores procederão à 'imediata
inscrição da microempresa e da empresa de pequeno porte em seus registras,
.
'
.
.. -- .
~

~.

~~-

Art. 12. Os requerimentos e comunicações previsto neste Capítulo pOderão sér. feitos
por via postal.

CAPttúLóiV
Do Regime Tnõutário e da Simplificação das Obrigações Tnõutárias

Art. 13. As micro empresas e as empresas de pequeno porte são isentas dos tnoutos e
·
contribuições previstos em legislação especifica.
Art. 14. A escrituração da microempresa e da empresa de pequeno porte será
simplificada, nos termos do regulamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa as empresas nele referidas da
guarda dos documentos relativos às compras, vendas e serviços que realizarem.
Art. 15. A microempresa e a empresa de pequeno porte não estão isentas do
recolhimento dos tributos devidos por terceiros e por elas retidos.

Art. 16. Os documentos fiscais emitidos pelas microempresa e pelas empresas de
pequeno porte obedecerão a modelos simplificados, aprovados em regulamento, que
servirão para todos os fins previstos na legislação tributária.
Art. 17. O cadastramento fiscal da micro empresa e da empresa de pequeno porte
será feito de oficio, mediante intercomunicação entre o órgão de registro e os órgãos fiscais
'
competentes.
Parágrafo umco. Os órgãos federais, estaduais e municipais interessados no
cadastramento fiscal, de oficio, da microempresa e da empresa de pequeno porte,
estabelecerão convênios com os órgãos de registro para os fins previstos no caput deste
·artigo.
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CAPÍTULO V

Do Regime Previdenciário e Trabalhista
,Art. 18. ·o recolhimento das contribuições sociais e dos encargos trabalhistas de
responSajlilidade das empresas de que trata esta lei será simplificado e efetuado de forma
englobada, confonne dispuser o regulamento.
·

..

· Parágrafo único._ A contribuição adicional da microempresa e da empresa de pequeno
portjl: pãià cuSteio da5 prestações por acidente de trabalho será calculada pelo percentual
mínirilo.' " ·
·" · ·
· ··
Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá procedimentos simplificados que fàcilitem o
cumprimento da legislação previdenciária e trabalhista, por parte das microempresas e
empresas' éle pequeno porte, .bem como para eliminar exigências burocráticas e obrigações
acessói'Ü!S que sejam incompatíveis com o tratamento· simplificado e favorecido previsto
nesta lei. ·
··
··
·

§ 1° A microempresa e a empreSa de pequeno porte ficam dispensadas de efetuar as
notificações a que se refere o § 2" do art. 139 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

§ 2° O disposto no caput deste artigo não dispensa a microemrpesa e a empresa de
pequeno porte das Seguintes obrigações:
I - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II- apresentação da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;

m - arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das ob~gações
trabalhistas e previdenciárias, especialmente folhas de pagamento, recibos de
salários e demais remunerações, comprovantes de descontos efetuados e de
recolhimento das contribuições e encargos referidos no art. ·I7; e
IV - depósito para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Art. 20. Nas reclamações trabalhistas, a microempresa e a empresa de pequeno porte
serão ressarcidas, pelo reclamante, dos custos de pericia para a:'aliaçã~ de. ~nd.ições de
insalubridade ou periculosidade quando o respectivo laudo conclutr pela mextsteneta dessas
condições.
CAPÍTULO VI
Do Apoio Creditício

Art. 2 L As microempresas e as empresas de pequeno porte gozarão de fàcilidades
creditícias e contarão com linhas especiais de crédito, com condições favorecidas em relação
a prazos de pagamento e juros.
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Art. 22. O regulamento desta lei e resoluções do Conselho Monetário Nacional
tornarão efetiva a obrigatoriedade de as instituições finaÍlceiras realizarem as operações
financeiras ativas de que trata o art. 21.
Art. 23. Às instituições financeiras públicas e privadas será concedida remuneração
especial dos recolhimentos compulsórios, proporcionalmente às aplicações em operações de
créditos destinadas a capital de giro e a investimentos· .das microempresas e empresas de
pequeno porte, ou a redução proporcional desses recolhimentos e dos encaixes obrigatórios.
Parágrafo único. O Poder Executivo adotará outras' medidas para incentivar os
agentes financeiros públicos e privados a estabelecer limites de créditos diferenciados,
provendo os meios necessários.
Art. 24. Dos recursos de que trata a alínea "b"do art. 11 da Lei no 8.029, de 12 de
abril de 1990, acrescentado pela Lei no 8.154, de. 28 de dezembro de 1990, serão
destinados, no mínimo, um por cento e no máximo cinco por cento, a aplicações financeiras
para lastrear a prestação de aval ou fiança complementar em operações de crédito para
microempresa e empresa de pequeno porte, até o limite de sessenta mil reais por operação.
· Art. 25. As di~ e normas ~egulamimtadoras da pr~~ de av'a!, a que se
refere o artigo anterior, ficam a cargo do Conselho Deliberativo de que trata o § 1o do art.
10 da Lei n o 8.029, de 12 de abril de 1990, acrescentado pela Lei n.o 8.154, de 28 de
dezembro de 1990.
CAPÍTULO VIl
Das Penalidades
Art. 26. A firma mercantil individual ou a pessoa jurídica que, indevidamente,
enquadrar-se ou permanecer enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
estará sujeita às seguintes conseqüências e penalidades:
I- pagamento de todos os tnõutos e contribuições devidos, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora e multa estabelecidos na
legislação tributária, contados da data em que tais encargos deveriam ser pagos
até a data de seu efetivo pagamento;
IT- multa prevista no inciso II do art. 4° da Lei n° 8.218, de 1991, no caso de dolo,
fraude ou simulação, e, especialmente, nos casos de falsidade de declaração ou
informações prestadas por seu titular ou sócio às autoridades competentes;

m - multa de cinqüenta por cento do valor monetariamente corrigido, conforme a
variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, dos empréstimos obtidos com
base nos incentivos desta lei;
IV- desenquadramento, de oficio.

Parágrafo única. O titular ou sócio de microempresa OJI de empresa de pequeno
.porte responde solidária e limítadamente pelos atos descritos neste artigo.

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Art. 27. A adulteração de documento ou a falsidade de declarações, com vistas ao
gozo dos beneficias desta lei, configuram os crimes de falsificação de documento e de
falsidade ideológica, previstos no Código Penal.
CAPÍTULOVIIT
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 28. A fiscalização da microempresa e da empresa de pequeno porte terá caráter
orientador e, salvo em casos de dolo, fraude ou simulação, somente autuará estas empresas:
I - se, constatada irregularidade relativa a falta ou insuficiência de recolhimento de
encargo, tnbuto ou contribuição e a descumprimento de condições de segurança
ou a exigência sanitária, desatender a empresa a notificação para sanear a
irregularidade; ou .
II - no caso de reincidência.
Art. 29. Os órgãos públicos, no âmbito de sua competência, expedirão, até noventa
dias após a regulamentação desta lei, os atos complementares necessários ao incentivo do
desenvolvimento ·empresarial, à fàcilitação do acesso ao crédito e à simplificação dos
procedimentos de registro e baixa e dos documentos fiscais, previdenciáriós e trabalhistas
da microempresa e da empresa,de pequeno porte.
Art. 30. A microempresa e a empresa de pequeno porte terão tratamento
diferenciado e favorecido no que respeita aos processos relativos à concessão de patentes e
de registro de marcas.
Parágrafo único. No prazo de até noventa dias após a regulamentação desta lei, o
Poder Executivo baixará instruções necessárias à execução do disposto neste artigo.
Art. 31. ·A firma mercantil individual ou pessoa juridica enquadrãvel como
microempresa ou empresa de pequeno porte que, no periodo de cinco ou mais anos,
permanecer sem exercer atividade económica de qualquer espécie poderá requerer e obter a
baixa no registro competente, independentemente de prova de quitação de tributos e
contribuições para com a Fazenda Nacional.

Art: 32. As implicações financeiras e orçamentárias decorrentes desta lei serão
incorporadàs a Lei de Diretrizes Orçamentárias e consignadas no Orçamento da União do
·
ano subseqüente ao início de sua vigência.
Art. 33. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata esta lei
não exclui outros beneficias que tenham sido ou· que vierem a ser concedidos à
·microempresa e à empresa de pequeno porte.
Art. 34. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 36. Revogam-se as Leis n•s 7.256, de 27 de novembro de 1984, e 8:864, de 28
de março de !994, e demais disposições em contrário.
·
Sala das Comissões, em 17 ·e Julho de 1996.

IVUIVl.J~uA BATISTA
-'·'"'"'" de Assuntos Econõnücos

.. DOCuMENTOS CITADOS NO PARECER E ANEXADOS
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NÓS TERMOS DO ART. 250,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO .
LEI N. 7.256- DE 27 DE. NOVEMBRO DE 1984 .
·· Éstabeleée' nonnas· integrantes do Estatuto da Mlcroempresa, relativas
ao tratamento diferenciado, simplificado e. favorecido, nos campos administrativo; ·tributário, previdenciário, trabalhista, credlticio e de desen·
volvimento empresarial
O Presidente da-República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPtTULO 1
Do Tratamento Favorecido à Mlcroempresa
Art. i' A microempresa é assegurado tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista,
creditfcio e de desenvolvimento empresarial, de acordo com o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido nesta Lei não exclui outros benefícios que tenbam sido ou vierem a ser concedidos às microempresas.
Art. 2' Consideram-se microempresas, para os fins desta Lei, as pessoas jurf·
dicas e as firmas individuais que tiverem receita bruta anual igual ou inferior ao
valor nominal de 10.000 (dez mil) Obrigações ReajtistáveiS do Tesouro Nacional ORTN, tornando-se por referência o valor desses titulas no mês de janeiro do anobase.§ 1' Para efeito da apuração da receita bruta anual, será sempre considerado
o período de 1' de janeiro a 31 de dezembro do ano-base.
I 2' No primeiro ano de ativldade, o limite da receita bruta será calculado
proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o mês da constituição da
empresa e 31 de dezembro do mesmo ano.
I 3' A transformação da empresa, firma individual ou sociedade mercantil,
em microempresa, e vice-versa, não a implicará em denúncia ou outra restrição de
contratos, como· de locação, de prestação de serviços, entre outros.
Art. 3' . Não se inclui no regime desta Lei a empresa:
I -'- constitulda sob a forma de sociedade por ações;
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II - em qÚe o titular ou sócio seja -pessoa jurídica ou, ainda. pessoa ffsica
domiciliada no exterior;
III - que participe de capital de outra pessoa jurídica ressalvados os Investimentos provenientes de Incentivos fiscais efetuados antes da vigência desta Lei;
IV - cujo titular ou sócio. participe, com maia de 5% {cinco por cento), do
capital de outra empresa, desde que a receita bruta anual global das empresas
Interligadas ultrapasse o limite fixado no artigo anterior;
V - que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver situada em área da
Zona Franca de Manaus ou da Amazônia Ocidental, a que se referem os DecretosLeia ns. 288 <'>.de 28 de.!everelro de 1967, e 356 (2), de 15 de agosto.de 1968;
.
b)_ compra e venda, loteamento, lncorporilção, locação e acÍniliüstração de
unóvezs;
·
..
·- _
.. .
.
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
· ·
d> câmbio, seg-.Iro e distribuição de títulos e valores mobiliários;
e) publicidade e propaganda, excluídos os veículos de comunicação.
VI - que pres: ..; serviços profissionais de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, e:::onomista, despachante e outroS serviços que se lhes possam

assemelhar.
·
·· · ·
Parágrafo úillC:. o ciiSpostõ' nos iiÉms III e iv deste artigo não se aplica à
participação de inic:oempresas ei:ri Centrais de Compras. Bolsas de Subconlll'atação,
Consórcio de Expo::-.ação e outras associações_ aS.semelhadas. ·
CAPíTULO II
Da Dispensa de Obrigações Burocráticas

Art. 4" Não se aplicam às microempresas as exigéncias e obrigações de natureza administrativa decorrentes da legislação federal, ressalvadas as estabelecidas
nesta Lei e as dema:.; obrigações inerentes ao exercício do poder de policia. Inclusive as referentes a :netrologia legal.
CAP!TULO III
Do Registro Especial

Art. s• O regis::o da microempresa no órgão competente observará procedimento especial, na !orma deste capitulo.
Art. 6' Tratam!:rse de empresa já constituída, o registro será realizado mediante simples comt:::icação, da qual constarão:
I - o nome e a identificação da empresa individual_ ou da pessoa jurídica e de
seus sócios;
·
II ~a indica~J do registro anterior da empresa individual ou do arquivamento dos ates cons:itutivos da sociedade;
III - a declaração do titular ou de todos os sócios de que o volume da receita
bruta anual da emp:esa não excedeu, no ano anterior. o limite fixado no artigo 2"
e de que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo :r desta Lei.
·
Art. 7' Tratanào-se de empresa em constituição, deverá o titular ou sócio,
conforme o caso, de::iarar que a receita bruta anual não excederá o limite fixado
no artigo 2" e que esta não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão
p,-evistas no artigo :!' desta Lei.
Parágrafo únicc. O registro de ·nrma individual ou sociedade mercantil será
feito na forma regulada pela Lei n. 6.939 (3), de 9 de setembro de 1981.
(3) Leg. Fed.. 1981. pá;;

.:102.
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Art. a• Feito o :egistro, indepern!entemente de alteração dos atos constitutivos,
a microempresa adc:ará, em seguida à sua denominação ou firma, a expressão
~Microempresa», ou abreviadamente, «lv.tE:..
Parágrafo único. É privativo das microempresas o uso das expressões de que
trata este artigo.
··' · Art. 9• A empresa que deixar de preencher os requisitos fixados nesta Lei para
o seu enquadramento como microempresa deverá comunicar o fato ao órgão compe·.
tente, no prazo de 3-: (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência.
·
Parágrafo único. A perda da condição de microempresa, em decorrência do
excesso de receita lr.uta, só ocorrerá se o fato se verificar durante 2 (dois l anos
consecutivos ou 3 <t:õ..sl anos alternados, ficando, entretanto, suspensa de imediato
a isenção fiscal prevista no artigo 11 desta Lei.
·
Art. 10. Os reqt:erimentos e comunicações previstos neste Capitulo poderão
ser feitos pela via po;tal.
CAPíTULO IV
Do Regime Fiscal
'Art. 11.

A-microempresa fica "isenta doS seguintes tributos:

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza;
II - Imposto st>bre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações
·
Relativas. a Títulos e Valores Mobiliários;
III - Imposto sobre Serviços de Transporte e Comunicações;
IV - Imposto sobre a Extração, a Circulação, a Distribuição ·ou Consumo de
Minerais do Pais:
V - <vetado);
VI - contribuições ao Programa de Integração Social .:.... PIS, sem preJWZO
dos direitos dos empregados ainda não inséritos, e ao-FUndo de !nvestimento Social
- FINSOCIAL;
VII - taxas federais vinculadas exclusivamente ao exercicio do poder de policia,
com exceção das taxas rodoviária única e de controles metrológicos e das contri·
buições devidas aos órgãos de fiscalização profissional;
VIII - taxas e emolumentos remuneratórios do registro referido nos artigos 6'
e 7' desta Lei.
·
§ 1• A isenção a que se refere este artigo não dispensa a: microempresa do
recolhimento da parcela relativa aos tributos, a que se obriga por Lei. devidos por
terceiros.
'I -

§ 2''

As taxas e emolumentos remuneratórios dos atos subseqüentes ao registro

da microempresa não poderão exceder ao valor nominal de 2 (duas l Obrigações

Reajustáveis do Tesouro Nacional § 3' <Vetado!.

ORTN.

Art: ·12: · As microempresas que deixarem de preencher as condições para. seu
enquadramento no regime desta Lei ficarão sujeitas ao pagamentO dos tributos
incidentes sobre o valor da receita que exceder o limite fixado no artigo 2• desta
Lei, bem como sobre os fatos geradores que vierem a ocorrer após o fato ou situa·
ção que tiver motivado o desenquadramento.
Art. 13. A isenção re!eridá no artigo ll abrange a dispensa do cumprimento
de obrigações tributárias acessórias, salvo as expresiamente previstas rios artigos
14, 15 e 16 desta Lei.
Art. 14. O cadastramento fiscal da microempresa será feito de oficio, mediante
Intercomunicação entre ·a óigãci de registro e os órgãos cadastrais competentes.
Art. 15 .. A microempresa está dispensada de escrituração (vetado), ficando
obrigada a manter arquivada a documentação relativa aos atos negociais que praticar ou em que intervier.
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Art. 16. Os · documentos fiscais emitidos pelas microempresas obedecerão a
modelo simplificado, aprovado em regulamento, que servirá para todos os fins
previstos na legislação tributária.
CAP!TULO V
Do Regime Prevldenciário e Trabalhista
Art. 17. Ficam assegurados aos titulares e sócios das microempresas, bem
como a seus empregados, todos os direitos previstos na legislação previdenciária e
trabalhista, observado o disposto neste Capitulo
· Art. 18. O Poder Executivo deverá estabelecer procedimentos simplilicados,
que facilitem o cumprimento da leftislação trabalhista e previdenciária pelas microempresas •. assim como para eliminar exigências burocráticas e obrigações acessórias
que, mesmo previstas na legislação em vigor. sejam incompatíveis com o trata·
menta diferenciado e favorecido previsto nesta Lei.
·.
Art. 19. Às microempresas e seus empregados recolherão ali cOntribuições des·
tinadas ao custeio da Previdência Social de acordo com o previsto na legislação
.
especifica, observado o seguinte:
I -. a ·contribuição do empregado será calculada pelo percentual minirno;
II - ~- .,ontribuição da microempresa para o custeio das prestações por aci·
dente do t: ·Jalho será iguaimente calculada pelo percentual minimo;
III - · recolhimento das contribuições devidas pelas microempresas poderá
ser ecruac. ;,ngJobadamente, de acordo com instruções do Ministro da· Previdência
e ~:..;tênc Social.
A:t.. 20.
cs microeinpresa.if ficam dispensadas de efetuar as notificaçõeS a que
se referem c ; § 2• e 3•, do artigo 139, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 21. ( :tisposto rio artigo 18 desta Lei não dispensa a microempresa do
cumprimento . ; seguintes obrigações:
··
·
·
I - efetuac ::s anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;
I I - apresemar a Relação Anual de Informações Sociais ...:. RAIS;
III - manter arquivados os documentos comprobatórios dos direitos e abri·
gações trabalhistas e previdenciárias, especialmente folhas de pagamentos, recibos
de salários e remunerações, bem como comprovantes de· descontos efetuados e de
recolhimento das contribuições a que se retere o artigo 19 desta Lei.
Art. 22. As microempresas estão sujeitas ao depósito para o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS. na forma da lei.
CAP!TULO VI
Do Apoio Crediticio
Art. 23. As microempresas serão asseguradas condições especialmente favore·
cidas nas operações que re3.Jiaarem com instituições financeiras públicas e privadas, inclusive bancos de desenvolvimento e entidades oficiais ·de financiamento e
fomento às empresas de pequeno porte.
Art. 24. As operações a que se refere o artigo anterior, de valor até 5.000 <cinco
mill ORTN, terãO taxas diferenciadas beneficiando a microempresa, enquanto as
garantias exigidas ficarão restritas à fiança e ao aval.
§ 1• As operàções a que se refere este artigo não sofrerão condicionamentos
na concessão ou liberação de recursos, nem exigências de saldos médios, aprovação
de projetas. planos de aplicação, nem comprovação do cumprimento de obrigações,
Inclusive fiscais, perante quaisquer órgãos ou entidades da administração pública.
§ 2'
§ 3•

<Vetado).
<Vetado>.
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§ 4• Ficam ressalvadas do disposto no § 1• deste artigo as atividndes de apoio
téenico-gerencial, relativas às áreas gerencial, 'tecnológica, mercadológica e financeira, desde que executadas com o consentimento do microempresá.rio, em todas
as suas etapas.
§ s• Compete ao Conselho Monetário Nacional dis~plinar a aplic:;. :~o do disposto neste artigo, podendo aumentar os limites fixados em seu <capm (Vetado),
bem como estabelecer as sanções aplicáveis nos casos de descumprimento.
§ 6' <Vetado).

CAP!TULO VII
Das Penalidades
Art. 25. A p~oa jur!dica e a firma individual que, sem observãnci~ dos requisitos desta Lei, pleitear seu enquadramento ou se mantiver enquadrada como microempresa estará sujeita às seguintes conseqüênciaS e penalidades:

I - cancelamento de oficio do seu regiStro como microempresa;
II - pagamento de todos os tributos e contribuições devidos, como se isenção
alguma houvesse existido, acrescidos de juros moratórias e correção monetária,
contados desde a data em que tais tributos ou contnõuições deveriam ter sido
pagos até a data do seu efetivo pagamento;
III -'- muita punitiva equivalente a:
al 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do tributo devido, em caso
de dolo, fraude ou simulação e, especialmente, nos casos de falsidade das declarações ou informações prestadas, por si ou seus sócios, às autoridades competentes;
bl 50'7< (cinqüenta por cento l do valor atualizado do tributo devido, nos
dem:.is casos.
·
IV - pagamento em dobro dos encargos dos empréstimos obtidos com base
nesta Lei.
Parágrafo único. Os recursos que se originarem do pagamento referido no
item IV deste artigo <vetado), constituirão o Fundo de Assistência a Microempresas,
a ser regulamentado e gerido pelo Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 26. O tituíar ou sócio da microempresa responderá solidária e ilimitadamente pelas conseqüências da aplicação do artigo anterior, ficando, assim. impedido
de constituir nova microempresa ou participar de outra já existente, com os favores desta Lei.
Art. 27. A falsidade das decíarações prestadas para obtenção dos beneficies
desta Lei caracteriza o crime do artigo 299 do Código Penal. sem prejuizo do seu
enquadramento em outras figuras penais cab!veis.
CAP1TULO VIII
Da Remissão de Crédito Tributário
Art. 28. <Vetado).
Art. 29. As firmas ind!viduaía e sociedades comerCiaiS e civis, identificáveis
como microempresa, segundo estabelece este Fstatuto, que a partir de 1' de janeiro
de 1981 não tenham exercido atividade económica de qualquer espécie, poderão
requerer a sua baixa. no Registro competente dentro de 180 (cento e oitenta> dias
a contar da data da vigência desta Lei, independente de prova de justificação de
tributo e contribuição com a Fazenda Pública Federal.
Parágrafo único. Os beneficias de que tratam (vetado) e o ccaput> deste artigo
são concedidos sem prejuizo da aplicação do disposto no artigo 25 desta Lei.
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CAP!TULO IX
Disposições Gerais
Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60
<sessenta) dias.
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32. Revogam-Be as disposições em contrário.
João Figueiredo- Presidente da República.
Emane Galvêas.
-Murllo Badaró.
Antônio Deltim Netto.
~OLUÇAO N. 77 - DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 14.307.923.098,
o montante de sua divida consolidada interna.

LEI N: 8.864 =DE 28 DE MARÇO DE 1994

Estabelece normas para as Microcmprcsàs - ME, c Empresas de
Pequeno Porte- EPP, relativas ao tratamento diferenciado c
simplificado, nos campos administrativo, fiscal,
prcvidcnciário, trabalhista, crcditício c de
desenvolvimento empresarial (arl.igo
179 da Constituição Federal)
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Tratamento Jurídico Diferenciado
Art. 1° Fica assegurado às microcmprcsas e às· empresas de pequeno porte
tratamento jurídico simplificado e favorecido nos campos administrativo, tributário, trabalhista, prcvidcnciário c crcditício, na conformidade do disposto nesta Lei.
CAPÍTULO II
Da Definição de Microcmprcsa c de Empresa de Pequeno Port.c
Art. 2• .. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - rnicrocmprcsa, a pessoa jurídica c a firma individual que tiverem receita
bruta· anual igual ou inferior ao valor nominal de duzentas c cinqücnta mil Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou q·ualqucr outra indicador de atualização monetária que venha a substituí-la;
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica c a firma individual que, nàó
enquadradas como microcmprcsas, tiverem.- rCccit.a brula anual igüãl Ou iniCrior a
setecentas mil Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou qualquer outro indicador de atualização monetária que venha a substituí-la.
§ 1° O limite da receita bruta de que trata este artigo, apurado no período
de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, será calculado considerando-se o somatório das receitas brutas mensais divididas pelos valores das Unidades Fiscais
de Referência- UFIR vigentes nos respectivos meses.
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§ 2" · No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta será calculado
proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o mês de constituição da
empresa e 31 de dezembro do mesmo ano, desconsideradas as fraçõcs de mês.
§ 3" O enquadramento da l!rma individual ou da pessoa jurídica cm microcmpresa ou em empresa de pequeno porte, bem como o seu dcscnquadramcnto, não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição cm relação a contratos por elas
anteriormente firmados.
§ 4 2 (Vetado).

Art. 3 2

(Vetado).
CAPÍTULO III

Do Registro Especial c Enquadramento
Art. 4• A pessoa jurídica ou a firma individual que, antes da promulgação
<j.csta Lei, preencher os requisitos de enquadramento como microempresa ou cmpre·
sa de pequeno porte, comunicará esta situação ao órgão competente, para fim de registro especial, na forma prevista neste Capítulo.
Art. 52 Tratando-se de empresa já constituída, o registro será realizado mediante simples comunicação, d-a qual constarão:
I - o nome e demais dados de identificação da firma individual ou da pessoa
jurídica c de seus sócios;
F - a indicação do registro de firma individual ou do arquivamento dos atos
const1 · .1tivos da sociedade;
- a declaração do titular ou de todos cs sócios de que o volume da receita
bruta ~·ual da emPresa não excedeu, no ano anterior, os limites fixados nos incisos I ~ [ c no § 4 2 do arligo 22 desta Lei, c de que a empresa não se enquadra cm
qualqu .- das hipóteses de exclusão do artigo 3• desta Lei.
Pccdgrafo único. O registro especial da microcmprcsa c empresa de pequeno porte: será feito cm conformidade com a legislação cm vigor.
Art. 6 2 Feita a comunicação, c independentemente de alteração do ato constitutivo, a mjcrOcmprcsa -adotará, cm seguida ao seu nome, a expressão ..microcmprcsa•• ou. abrcvíadarncntc, "ME.', c a empresa de pequeno porte, a expressão uempresa de pequeno porte", ou "EPP".
Parágrafo único. É privativo -de microcmprcSa c de empresa- dC pequeno porte o uso das expressões de que trata este artigo.
Arl. 7 2 O órgão incumbido de rcgislrar as microcmpresns c as empresas de
pequeno porte~ conforme o diSPostO-neste Capítulo, comunicará esses registras ·aos
órgãos fiscalizadores da Administração federal, estadual c municipal.
Parágrafo único.

Feita a comm1icação, os orgãos físcaliziidorcs procederão

à imediata insCrição 'da microcmpresa c da empresa de pequeno porte cm seus re-

gistras.
CAPÍTULO IV
Do Descnquadramcnto e Reenquadramento
Art. 8° O doscnquadramento de microempresa c o de empresa de pequeno
porte dar-se-á quando excedidos os respectivos limites de receita bruta anuar lixados no artigo 2 2 desta Lei.
§ 12 (Vetado).
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§ 2" Desenquadrada a microcmpresa, passa automaticamente à condição de
empresa de pequeno porte, e esta à condição de empresa excluída do regime desta Lei.
Art. go A empresa de pequeno porte reenquadrada como empresa c a microcmprcsa reenquadrada na condição de empresa de pequeno porte comunicarão
esse fato ao órgão de registro especial (Capítulo III), no prazo de trinta dias, a contar da data da ocorrência.
·
Parágrafo único. Recebida a comunicação, o órgão competente providenciará para que dela tomem conhecimento os demais órgãos iritcressados nas órbitas federal, estadual c municipal.
.. -CAPÍTULO V

Do Regime Tributário c Fiscal
Art. 10. (Vetado).
Art. 11. A escrituração da microempresa c da empresa de pequeno porte será simplificada, nos termos a serem dispostos pelo Poder Executivo na regulamentação desta Lei.
A~ 12.
A microempresa e a empresa de pequeno porte não estão isentas do
recolhimento ·dos tributos devidos por terceiros e por elas retidos.

Parágrafo únicoc O disposto no "caput" deste artigo não dispensa as empresas nele referidas da guarda dos documentos relativos às compras, vendas e serviços que realizarem.
Art. 13. Os documentos fiscais emitidos pelas microcmpresas e pelas empresas de pequeno porte obedecerão a modelos simplificados, aprovados em regulamento, que servirão para todos os fins previstos na legislação tributária.
Parágrafo único. Até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário seguinte será entregue a Declaração Anual Simplificada de Rendimentos c Informações, em modelo simplificado, aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 14. O cadastramento fiscal da microempresa .c da empresa de pequeno
porte será feito de ofício, mediante intercomunicação entre o órgão de registro c os
órgãos fiscais-cadastrais competentes.
CAPÍTULO VI
Do Regime Prcvidcnciário c Trabalhista
Art. 15. Ficam assegurados aos titulares e sócios das mícrocrnpresas e das
empresas de pequeno porte~ bem como a seus empregados~ todos os direitos previa·

tos na legislação providenciaria e trabalhista, observado o disposto neste Capítulo.

Art. 16. O Poder Executivo estabelecerá procedimentos simplificados que facilitem o cumprimento da legislação previdcnciária c trabalhista, por parte das microcmprcsas e empresas de pequeno portc bem como para eliminar exigências bu·
rocráticas c obrigri.ções acessórias quC" sejam incoinpãtíVCis com o tratainCrito siniplificado e favorecido previsto nesta Lei.
1

Art. 17. As rnicroempresas, as empresas de pequeno porte e seus respectivos empregados recolherão as contribuições ·destinadas ao custeio da previdência
social de acordo com o previsto na legislação especifica, observado o seguinte:
I - a contribuição da microempresa para o custeio das prestações por aciden. te de trabalho será calculada pelo percentual mínimo;
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II - o Poder Executivo expedirá instruções relativas ao recolhimento englobado das contribuições previdenciãrias das microempresas, empresas de pequeno
porte e de seus empregados, estabelecendo prazo único para sua efetivação, observada a periodicidade mensal;
III - as instruções a que se refere o inciso anterior deverão; também, prever
o recolhimento das contribuições por intermédio da rede bancária autorizada e a utilização de documentos de arrecadação simplificados.
Art. 18. A microempresa e a empresa de pequeno porte serão ressarcidas dos
custos de perícia para avaliação de condições de insalubridade ou de periculosidade se o respectivo laudo concluir pela inexistência dessas condições.
Art.. 19. Sem prejuízo de sua ação específica, as fiscalizações trabalhista, previdenciãria e tributária prestarão orientação à microcmpresa e à empresa de pequeno porte.
Art. 20. A microempresa e a empresa de pequeno porte 'ficam dispensadas
de efctuar as notificações a que se refere o § 2• do artigo 139 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
•
·
Art. 21. O disposto nos artigos J6 e 20 desta.Lei não dispensa a microempresa e a empresa de pequeno porte do cumprimento das seguintes obrigações:
I - efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II -apresentar a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;- ·
III- manter arquivados os documentos comprobatórios dos direitos e obrigações trabalhistas c prcvidenciários, especialmente folhas de pagamentos, recibos de
salários e demais remunerações, comprovantes de descontos efetuados e de recolhimento das contribuições a que se refere o artigo 17 desta Lei; e
IV -controlar os períodos de férias de seus empregados.
Art. 22.. As microempresas e as empresas de pequeno porte estão sujeitas ao
depósito para o Fundo de Garantia do Thmpo de Serviço - FGTS.
CAPÍTULO VII
Do Apoio Crcditicio

Art. 23. À microempresa e à empresa de pequeno porte ficam asseguradas
condiçõeS favorecidas relativamente a encargos financeirps, prazos e garantias, nas
operações que réalizarem com instituições financeiras, inclusive bancos de desenvolvimento e entidades oficiais de fomento, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
- -- Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a incentivar e fomeritar
os agentes financeiros públicos e privados e estabelecer linhas de crédito diferenciado às microempresas c às empresas de pequeno portep bem como a constituir fundo para garantia de aval ou fiança, inclusive provendo os meios necessários.
Art. 24. Nas operações a que se refere o artigo anterior, de valor até vinte
mil UF!R, as garantias exigidas ficam restritas aos própriós bens financiados, à iumça e ao avaL
Art. 25. Dos recursos de que trata a alínea "b" do artigo 11 da Lei n. 8.1540>,
de 28 de dezembro de 1990, até cinco por cento ao ano devem ser destinados a aplicações financeiras para lastrear a prestação de aval ou fiança complementar em ope. (1) Leg. Fed., 1990, png. 1.468; (2) 1991, pog. 566.
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rações cujo valor não ultrapasse o teta estabelecido no artigo anterior e desde que a
microempresa e a empresa de pequeno porte não tenham condições de oferecer garantias reais ou fidejussórias, ou de contratar seguro de crédito no valor total do mútuo.
Art. 26. .. As dirctrizes e normas regulamentadoras da prestação de aval, a que
se refere o artigo 25 desta Lei, ficam a cargo do Conselho Deliberativo de que trata o §.1• do artigo 10 da Lei n. 8.154, de 28 de dezembro de 1990.

CAPÍTULO VIII
Das Penalidades
Art. 27. A firma individual ou sociedade que, sem observância dos requisitos desta Lei, tentar enquadrar-se ou manter-se enquadrada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, estará sujeita às seguintes penalidades:
I - (vetado);
II- multa prevista no inci:ro 11-d.o-art...igo 4t1 da Lei n. 8.218<2l, de 29 de agosto de 1991, no caso de dolo, fraude ou simulação; e, especialmente, n9S casos de falsidade de declarações ou informações prestaaas, por seu titular ou sócio, às autoridades competentes;
III - aplicação automática de multa de cinqüenta por éento sobre o valor monetariamente corrigido sobre os empréstimos obtidos com base nesta Lei, independentemente do cancelamento do incentivo de que tenha sido beneficiada;
IV - cancelamento, de ofício, de enquadramento como microcmprcsa ou como
empresa de pequeno porte.
Art. 28. A falsidade de declaração prestada objctivando os benefícios desta
Lei caracteriza o crime dê que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejulzo de
enquadramento em outras figuras penais.
CAPÍTULO

IX

Disposições Finais e Transitórias
Art. 29. As firmas individuais e as sociedades comerciais -c civis enquadráveis como microcrnprcsa ou empresa de pequeno porte quci, durante cinco an-os, nã-O
tenham exercido atividade econômica de qualquer espécie, poderão requerer e obter a baixa no registro competente, Independentemente de prova de quitação de tributos c contribuição para coin a-Fa-zenda NacionaL
Art. 30. As implicações orçamentárias e financeiras decorrentes desta Lei
serão incorporadas à Lei de Diretrizes brçamentárias e consideradas no Orçamento da União do ano subseqüente. - ·
Art. 31.

A política de tarifas pií.blÍcas para a microcmpresa e a empresa de

pequeno porte contemplará sempre os preços mínimos concedidos a quaisquer outras empresas, adotando-sc o mesmo critério para a venda de bens c serviços por

parte de empresas c entidades públicas.
Art. 32. (Vetado).
Art. 33. (Vetado).
Art. 34. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias,
a contar de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.
Itamar Franco - Presidente da -República.
Maurício Corrêa.
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RESOLUÇÃO N. 29- DE 24 DE MARÇO DE 1994
Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédito externo do Esta·
do do Maranhão com o Banco Internacional de Reconstrução c Desenvolvimento BIRD, no montante de CR$'18.642.420.000,00,'cm valores de 30 de novembro de
1993, equivalente a 78.224.320,4 Unidades Reais de Valor - · URV ou
US$ 79,000,000.00, bem como autoriza o Estado a contratar o empréstimo, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do projeto de reabilitação e conservação de rodovias do Estado.

DECRETO DE 23 DE MARÇO DE 1994.
Dispõe sobre aumento de capital social da Companhia de Navegação Lloyd Bra.. sileiro.
',.".---. -

'

LEI N. 8.383- DE 30 DE DEZEMBRO DE 199l.
Inatitui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do
Imposto sobre a Renda, e dá outras providências
O Presidente da República.
'' Faço saber que o Congresso Nacional decréta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Unidade de Referência - UFffi
Art. 1~' Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, como medida de valor e parâmetro de a.tualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislação tributária federal, bem como os relativos a multas
e penalidades de qualquer natureza.
§ 1? O disposto neste Capítulo aplica-se a tributo's e contribuições sociais,
inclusive previdenciãrias, de intervenção no domínio económicO e de interésSê de
categorias profissionais--ou econômicaS.
§ 2~
É vedada a utilização da UFIR em negócio jurídico ó:lmó referencial
de correçáo monetária do preço de bens ou serviços e de· salá.rios. alugu~ís ou "royalties".

iu·o. 2? A expressão monetária da UFIR mensal será fixa em eada mês~ca
lendárw; e da UFIR diária ficará sujeita a variação em cada dia e a do primeiro
dia do mês será igual à da UFffi do mesmo mês.
§ 1~

O Ministério da Economia, F3zend3 c Plancjamento, pó r inte-rmédio

do Departamento da Receita Federal, divulgará a expressão monetária da UFIR
mensal:
a) até o dia 1? de janeiro de 1992, para esse mês; mediante a aplica.ção~ soórc
Cr$ 126,8621, do Índice Nacional de Preços ao Consumido!·- INPC acqmulado
desde fevereiro até novembro de 1991, e do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA de dezembro de 1991, apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - ffiGE;
··
· ·
·· -

b) até o primeiro dia de cada n1ês, a partir de 1? de feverciit-ó de
·base no IPCA.

1992,~

com
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§ 2?
O IP.CA, a que se refere o parágrafo anterior, será constituído por série especial cuja apuração compreenderá o período entre o dia 16 do mês anterior
e o dia 15 do mês de referência. -§ 3~
Interrompida a apuração ou divulgação da série especial do IPCA, a
expressão monetária da UFIR será estabelecida com base nos indicadores disponíveis, observada precedência em relação àqueles apurados por instituições oficiais
de pesquisa.
§ 4?
No caso do parágrafo anterior, o Departamento da Receita Federal
divulgará a metodologia adotada para a determinação da expressão monetária da
UFIR.
§ 5~
O Departamento da Receita Federal divulgará, com antecedência, a
expressão monetária da UFIR diária, com base na projeção da taxa de inflação
medida pelo índice de que trata o § 2? deste artigo.
§ 6?
A expressão monetária do Fator de Atualização Patrimonial- FAP,
instituído em decorrência da Lei n. 8.200"', de 28 de junho de 1991, será igual,
no mês de dezembro de 1991, à expressão monetária da UFffi apurada conforme
a alínea "a" do§ 1~ deste artigo.
·
·

§ 7? A expressão monetária do coeficiente utilizado na apuração do ganho
de capital, de que trata a Lei n. 8.218' 2 ', de 29 de agosto de 1991, corresponderá
a partir de janeiro de 1992, à expressão monetária da UFIR mensal.
Art. 3? Os valores expressos em cruzeiros na legislação tributária ficam
convertidos em quantidade de UFIR, utilizando-se como divisores:
·
I - o valor de Cr$ 2}5,6656, se relativos a multas. e penalidades de qualquer
natureza;

II - o valor de Cr$ 126,8621, nos demais casos.
CAPÍTULO II
Do Impostosobrea Renda das Pessoas ·Ffsicas
Art. 4~ A renda e os proventos de qualquer natureza, inclusive os rendimen~
tos e ganhos de capital, percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas
no Brasil, serão tributados pelo ln1posto sobre a Renda na forma da legislação vigente,, com as- modificações introduzidas por esu Lei.

,-

---

Art. 5:' A partir de 1:• de Janeiro do ano-calendário de 1992, o Imposto sobre a Renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os =tigos 7~'. 8~ e 12
da Lei n. 7.713"'• de 22 de dezembro de 1988, será calCulado âe acordo com a seguinte tabela progressiva:
Base de Cálculo
(em UFffi)

Parcela a Deduzir ·da Base de
Cálculo (em UFffi)

Até 1.000
Acima de 1.000 até
1.950
Acima de 1.950

1.000
1.380

(1) Lcg. Fcd., 1991. plig. 343; (2) J991, púg. 566.

"(3) Leg. l<'cd .. 1988, pãg. 1.107;

(oi)

1990. p.úg:. 1.4-12.

o

Alíquota

15%
25%
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Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre
os rendimentos efetivan1ente recebidos em cada. mês.
Art. 6~. O imposto sobre os rendimentos de que trata o artigo 8~ da Lei n .
. 7. 713, de 1988:
·
I- será convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês em que
os rendimentos forem recebidos;
II- deverá ser pago até o último dia útil do n1ês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Parágrafo único. A quantidade· dà UFIR de que traia o inciso I será reconvertida em cruzeiros pelo valor da UFIR no mês do pagamento do imposto.
Art_ 7? Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos
legislação, fica facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano, complementação do
imposto que for devido sobre os rendimentos recebidos.
Art. 8~ O imposto retido na fonte ou pago pelo contribuinte, salvo disposição em contrário, será deduzido do apurado na forma do inciSo I do artigo 15 des.
..... .

=

ta~.

Parágrafo único. Para efeito da redução, o imposto retido ou pago será convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta:·
·
a) no mês em que os rendimentos forem pagos ao.beneficiário, no caso de imposto retido na fonte;
·
·
b) no mês do pagamento do imposto, nos demais casos.
Art. 9~ As receitas e despe~as a que se refere o ~rtigo 6? da Lei n. 8.134«>,
de 27 de dezembro de 1990;seráo convertidas em quantidade de UFIR pelo valor
desta no mês em que forem recebidas ou pagas, respectivamente.
Art. 10. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do Imposto sobre a Renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos nos incisos do artigo 6~ da Lei n. 8.134, de 1990;
II - as importâncias pagas em dinheiro a título de alimentos ou pensões, em
cumprin1ento de acordo -ou decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos pro~
visióriaiS;
III - a qU:áritia equivalente a quarenta UFIR por dependente;
IV- as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados;- -do
Distrito Federal e dos Municípios;
V- o valor de mil UFIR, correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão~ transferência para. reserva re-munerada.
ou_ reforma pago.s-·pela Previdência Social da União, dos Esta.dos, do DistritO-Fede~
ral e dos Municípios, ou por· qualquer pessoa jurídica de direítO pUblico interno,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco· anos de idade.
Art. 11.

Na decLaração de ajuste anual (artigo 12) poderão ser deduzidos:

I -os pagamentos feit.Os,-·no ano~calendá.rio, a médicos, dentistas, psiCólogos,
fisioterapeutas, fonoa.udiólogos, terapeutas ocupacionaiS-~e hospitais, bem como
as despesas provenientes de .exames laboratoriais- e serviços radiológicos;
II- as contribuições e_doações efetuadas a entidades de que trata.·--o artigo
1~

da Lei n. 3.830"', de 25 de novembro de 1960, observadas as condições estabele-

cidas no artigo 2? da mesma lei;
- í5> Lcg. 1-'cd., 1960, pUg. 1.12-1;-c(i)

1-99-0,p~gs.

819 c 1.10.2:·· · ·
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III- as doações de que trata o artigo 260 da Lei n. 8.069'6 ', de 13 de julho
de 1990;
IV- a soma dos valores referidos no artigo 10 desta Lei;
V- as desPesas feitas com instrução do contribuinte e seus dependentes até

o limite anual individual de seiscentos e cinqüenta UFIR.
§ 1? o disposto 'no inciso r:
a) aplica-se, também, aos pagamentos feitos a empresas brasileiras ou autorizadas a funcionar no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização
e cuidados médicos e dentários, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza médica; odontolõgica e
hospitalar;
b) restripge-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamentO ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e númerº de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento..
§ 2? Não se incluem entre as deduções de que trata o inciso I deste artigo
as despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie.
§ 3? ~A soma das deduções previstas nos incisos II e III está limitada a dez
por cento da base de cálculo do imposto, na declaração de ajuste anual.
§ 4? As deduções--de que trata este artigo serão convertidas em quantidade
de UFIR pelo valor desta no mês do pagamento ou no mês em que tiverem sido
consideradas na base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.

e

Art. 12.

As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de

ajuSte~ na qual se- determinará o saldo do imposto a pagar ou valor a ser reStituído.

§ 1? Os ganhos a que se referem o artigo 26 desta Lei e o inciso I do artigo 18 da Le1 n: 8.134, de 1990, serão apurados e tributados em separado, não integrarão a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na declaração de ajuste anual
e o imposto pago não poderá ser deduzido na declaração.
· ~~
§ 2?
A declaração de :1juste anual, en1 n1odelo a.provado pelo Depártuffiento da Receita Federal, deverá ser apresentada até o último dia útil do mês de abril
do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital.
§ 3?
Ficam dispensadas da apresentação de declaração:
a) as pessoas físicas cujos rendin1entos do trabalho assalariado, no ano-ca.lendário, inclusive Gratificação de Natal ou Gratificação Natalina, conforme o caso,
acrescidos dos demais rcndin1entos recebidos~ exceto os não tributados ou tributa-dos exclusivamente na fonte, sejan1 iguais ou-irifer"iores a· treze mil UFIR;
b) os aposentados~ inativOs e penSioilistaS da Previdência Social da União,
dos EstadOs, do Distrito Federal e dos MunicípioS" ou dos respectivos Tesouros.
cujos proventos e pensões no ano;.calendá:dá, acrescidos dos demais rendimentosrecebidos, exceto os não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, sejam
.iguais ou~ inferiores a treze mil UFIR;
~
~

c) outras pessoas fíSiCãs -declaradas em ato do Ministro da Econorilia, Fazen·
dól e Planejamento, cujól qualifiC<lção- fiscal iissegu~e a preservaçào··doS-Co:xltroles
fiscais pela administração tributária. ~
~
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Art. 13. Para efeito de.cálculo do imposto a pagar ou do valor a ser restituído, os rendimentos serão convertidos em quantidade. de UFIR pelo valor desta
no mês em que forem recebidos pelo beneficiário.
Parágrafo único. A base d~ Cálculo do h,; pasto; n~ declaração ·de ajuste anual,
será a diferença entre as somas i
quantidade de' UFIR:' ·
a) de todo~ os rendime~t:ls pe~cebicl~s'ii;;~ant~·o an~~caiendário, exceto os
isentos, os não tributáveis e oS tributados exclusivamente na fonte; e
. b) das deduções de que trata() :irtigo·tl desta Lei. .... , · ·

elii

· · Art. 14. O resultado da aÚ,;.idade =rai se~á apuradl) segundo o disposto
na Lei n. 8.023(7), de 12 de abril de 1990, e, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto definida no :1rtigo anterior .
. .§ 1~.. O resultado da ativida.de rural e a base de cálculo do imposto serão
·expressos em quantidade de UFffi;
. , ..._., , ..,.
·
,. , ..
. . § 2~
As receitas, despesas e demais. valores, que integram o resultado e a
base· de cálculo, serão convertidos. em UFIR pelo .valor desta no. mês do efetívo pagamento ou recebimento.
·
.. .. .
·

a·

·._: ·' Art.· 15. o saldo do impostO a pagar ou'o valor ser restituído na declaração de ajuste anual (artigo 12) será determinado com observância das seguintes
.normas: :
. .. .
-:.- ,
I - será calculado o imposto ·progressivo de ·acordo com a tabela (artigo 16);

·· ·fi- será deduzido o imposto ·pago ou· retfdo'na fonte; correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo;
·
.
lll - o montante assim determinado, expresso em quantidade de UFIR, constituirá, se positivo, o saldo do imposto a pagar e, se negativo, o valor a ser restituído.
Art. 16. Par::t fins do ajuste de que trata o artigo anterior, o Imposto sobre
a Renda pr· ·gressivo será Calculado de acordo com a seguinte tabela:
Base .Je Cálculo
(e:·. UFIR)

Parcela a Deduzir da Base de
Cálculo (em UFffi)

At~
2.0 ... )
Ac>:: ,, d~ :2.000 até
23.400
Acim::t de :..: · 4 00

tas

Aliquota
isento

12.000
16.560

.15%
25%

Art. 17. O saldo do imposto (artigo 15, illJ poderá ser pago em até seis quoiguais, mensais e sucessivaS~ -ODSerVado o_ seguinte:
-

I- nenhuma quot::t será inferior a cinqüent::t UFm.e o imposto. de v::tlor inferior a cem UFIR será pago de uma só vez;
n - a primeira quot::t ou quota' úl11ca deverá ser paga no mês de ::tbril do ano
subseqüente ao da percepção dos rendimentos;
nr -as quotas vencerão. ~o últinlO dia Util de cada mês;
IV- é facultado ao contribuinte antecip::tr, total ou p::trci::t!mente, o p::tg::tmento do imposto ou das quotas.

Parágrafo único. A quantid::tde de UFIR será reconvertida enl cruzeiros
pelo valor da UFIR no mês do pagame~to do imposto ou d::t respectiv::t quot::t.
Art. 18. Para cálculo do-impostó, os valores da tabela progressiva anual
"(artigo 16) serão divididos proporcionalmente ao' número de meses" do período abran-
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·gido pela tributação, em relação· ao· ano-c.>Jendário, nos casos de declaração apresentada:
·
I - em nome do espólio, no exercício e~ que for homologada a partill;,:· ou
feita' á ádjudicaçáo dos bens;
· ·.. · .. ·· · . . . . ' - ·. ·
.
.
.
'

"

II- pelo contribuinte, residente ou domiciliado no Brasil, que se retirar em
caráter definitivo do Território Nacional.
.
. Art. i9. ,'A; pess.;~ físicas oujurídi~~ que efetuarem pagamentos com 'retenção do Impõsto sobre a Renda na fonte deverão fornecer à pessoa física beneficiária,, até o dia 28_ de fevereiro, documento. comprobatório, em duas vias, com in. _d\~ação d;1 na_tureza_ .e do montante do pagamento, das deduções. e .do Imposto sobre a Renda retido no ano anterior...
•. · ,.
.··
... ,., ...•, ..•.. ·--

. _ , li 1? . T~a;and~~e de rendimentos pagos por pessoas jurídicas, quando não
tenha havido retenção do Imposto sobre a Renda na fonte, o compro,.-ante deverá
ser fornecido no mesmo prazo ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia 15
de janeiro do ano subseqüente. ·
'

•

•

' ••

:

:

•

·' ' : :

:

•

,:

w

~

.,

••

•

••

~

.:

-

•

~

•••••

" •

~

'

•

•

§ 2? No documento de que trata este artigo, o imposto retido na f~nte, as
. deduções os rendimentos, deverão ser informados por sua valores em cruzeiros
e em quantidade de UFIR, convertidos segundo o dispostO na alínea·"a'' do pará. grafo único do artigo 8?, no § 4? do artigo 11 e no artigo -1'3 desta Lei.
·
:
······- ;.:'' : .· ' , . .. ··--~' .. :.;,
·-·
--~'
.. - -··
§ 3? As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refe:
re este artigo 'ficarão sujeitas ao pagamento de multa de trinta e,cinco UFIR por
documento.
-

e

'

_)

.......

§ 4? À fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções, ou imposto retido na fonte, será aplicada a multa de cento e cinqüen):a por cento sobre o valor que for indevidamente utilizável como redução do Impos. to sobre a Renda devido, independentemente de _outras penalidades administrativas ou criminais.
-§ 5? Na mesma penalidade incorrerá àquele que se beneficiar da informação sabendo ou devendo saber da falsidade.
··
·
·

CAPÍTULO III
Da Tributação das Operações Finaneeiras
Art. 20. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda ÍJXa ini- ·
ciada a partir de 1? de janeiro de 1992, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeita-se -li incidência do Imposto sobre a Renda na fonte às a!íquotas seguintes:
I - operação iniciada e encerrada no mesmo dia ('tday trade"): quareL!'a
por cento;
II - demais operações: trinta por' cento.
§ 1~
O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às operações de financiamento realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
na forma da legislação em vigor.
·
§ 2~ · Fica dispensada a retenção do Imposto sobre a Renda na fonte em relação à operação iniciada e encerrada no mesmo dia quando o alienante for instituição financeira, "sociedade de arrendamento mercantil, sociedade corretora de
. títulos e valores mobiliários ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários.
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§ 3? A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor'da alienação, líquido do Imposto sobre Operaçóes de Crédito, Câmbio
e Seguro, e sobre Operaçóes Relativas a Títulos e Valores Mobiliários- IOF (arti.go 18 da Lei n. 8.088'"'• de 31 de outubro de 1990) e o valor da aplicação financeira de renda fixa, atualizado com base na variação acumulada da UFIR diária, des.de a data inicial da operação. até a da alienação.
§ 4?
Serão adicionados ao valor de alienação, para fins de composição da
· base. de cálculo do imposto, os rendimentos periódicos produzidos pelo título ou
aplicação, bem como qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados,
·..pagos ou creditados ao alienante e não submetidos à incidência do Imposto sobre
. a Renda na fonte, atualizados com base na variação acumulada da UFIR diária,
desde a data do crédito ou pagamento até a da alienação.
. . , ~· .§ 5? . Para fins da· ineidéncia do Imposto sobre a·Renda na· fonte,- a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate ou repactuação do título ou aplicação. ·
·

se

o

.
§ 6? Fica incluída na Tabela "D" a que
refere artig,; 4?, inciso II, da
. Lei n. 7.940< 9 >, de 20 de dezembro de 1989, sujeita a alíquota de até 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento), a operação de regist;-o de emissão de outros va·. lores.mobiliários~ ,., . ..,t.c-•. c-··' · ·' · ·''"- • ·••·
•···
-· '"
·

Art. 21. · Nas aplicaçÕ~s ·~m fundos de rendá fixa, resgatadas a partir de 1?
de janeiro de 1992; a base de Cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte será constituída pela diferença positiva entre o valor do resgate, líquido de IOF, e o custo
de aquisição da quota, atualizado com base na variação acumulada da UFIR diária,
desde a data da conversão da aplicação em quotas até a reconversão das quotas
em cruzeiros.
§ 1" . Na determinação do custo de aquisição da quota, quando atribuída a
remuner::ção ao valor resgatado observar~se-á. a precedência segundo a ordem seqüencia! :~ireta das aplicações realizadas pelo beneficiário.
-7

§ :::
Os rendimentos auferidos pelos fundos de renda fixa e as alienaçóes
de títuk .. u aplicaçóes por eles realizadas ficam exclu(dos, respectivamente, da
incidénc1
~ Imposto sobre a Renda na fonte e do IOF.
§ 3?
• Imposto sobre a Renda na fonte, calculado à a!íquota de trinta por
cento, e o ~: F serão retidos Pelo admi:ilistradOr do fundo de renda fiXa na. data
do resgate.
§ 4?
Excluem-se do disposto neste artigo as aplicaçóes em Fundo de Aplicação Financeira- FAF, que continuam sujeitas à tributação pelo Imposto sobre a

Renda na fonte à alíquota de cinco por cento sobre o -rendin1ento bruto apropria·

do diariamente ao quotista. § 5? Na ·determinação da base de cálculo do imposto em relação ao resgate
de quota existente em 31 de dezembro de 1991, adotar-se-á, a título de custo de
aquisição, o valor da quota na mesma data.

Art. 22.

São isentos do Imposto sobre a Renda na fonte:

I - os rendimentos creditados ao quotista pelo Fundo de Investimento em
Quotas de Fundos de Aplicação, correspondente aos créditos apropriados por F AF;
II- os rendimentos auferidos por FAF, tributados quando da apropriação
ao quotista.
Art. 23. A operação de mútuo e a oper,.ção de compra vinculada à revenda,
·no mercado secundário, tendo por objetq ouro, ativo financeirO; iniciadas a partir
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de 1~ de janeiro de 1992, ficain equiparadas à operação de renda f"txa para fins de
incidência do Imposto sobre a Renda na fonte.
§ 1? Constitui fato geràdor do imposto a liquidação da operação de· inútuo
ou a revenda de ouro, ativo financeiro~
·
· "'
§ 2?

Á base dê cálculo do imposto nas op~rações de mútuo _será constituída:

a) pelo vãlor do rendimento em moeda corrente, atualizado entre a data-do
recebimento e a data de liquidação. do contrato; ou
·
· ·
b) quando o rendimento for fixado em quantidade de ouro, pelo·valor da conversão do ouro em moeda corrente, estabelecido com base nos preços médios das
operações realizadas no mercado à vista da bolsa em que ocorrer o maior volume
de ouro transacionado na data de liquidação do· contrato.·
.
..

e

§ 3~ A base de cálculo nas operações de 'revenda de compra 'de ouro, quando vinculadas, será constituída'pela diferença positiva entre o vàlor de revenda e
o de compra do ouro, atualizada com base na variação acumulada. da UFIR diária,
entre a ~ta de início ~ ~e encerram~to ~~ oper:aç~o.
·
§ 4? O vàlor da operação de que trata a àlínea
com base na UFIR diária.

"a:!_ do §

2° 'será at~zado

§ 5? O Imposto sobre a Renda na fonte será calculado iiplicando-se alíquotas previstas no artigo 20, de acordo com o prazo de operação.

· § 6? Fica o Poder Exé<:utivo ãtitorizado a baixar normas com vistas a definir as características da operação de cõinpra vinculada à revenda, bem como a equiparar às operações de que trata este artigo outras que, pelas suas características,
produzam os mesmos efeitos das operações indicadas.
§ 7?
O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer prazo mínimo para as operações de que trata este artigo.

Art. 24. Fica dispensada a retenção do Imposto sobre a Renda na fonte de
que tratam os artigos 20, 21 e 23, sobre rendimentos produiidos-põr-aplicações financeiras de renda fixa, quando o beneficiário for pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições
em relação à operação:

I - tenha por objeto a aquisição de título ou realização de aplicação exclusivamente sob a forma nominativa, intransferível por endo~o;
II -o pagamento ou resgate seja efetuad-o por cheque cruzado nOiniliativO,
nào endossável, para depósito em conta do beneficiário ou mediante crédito em
conta corrente por ele mantida junto à entidade, dentre as nomeadas no artigo
20, § 2?;
.
- ..

ni --seja apresentada, no ato da cessão ou liquidação, -::::1 nota de negociação
relativa à. aquisição do título ou à realização da aplicação;
IV - seja comprovado à fonte pagadora, por escrito, pelo beneficiário, o enquadramento no disposto no "caput" deste artigo ou a condição de entidade imune.
Parágrafo úriico. A dispensa de que trata este artigo nii.o se aplica em relação aos rendimentos auferidos nas operações:
a) iniciadas e ence·rrádas -no mesmO dia, exceto no caSo previsto no artigo
~§~

.

b) de mútuo, realizadas entre pessoas jurídicas não ligadas, exceto se, pelo
menos uma das partes, for quaiS<.fUe-r aas pessoas jurídicas mencionadas no arti·
· go 20, § 2~;
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c? de. que. trata o § 4? do artigo 21.
... Art. 25. O rendimento auferido no resgate, " p=tir de 1? de j:tneiro de 1992;
de quota de fundo mútuo de ações, clube de investimento e outros- fundos- da espécie, inclusive Plano de Poupança e Investimentos- PAIT, de. que trata o Decr.etoLe(n: 2:2920°>, de 21 de novembro de 1986, constituídos segundo a legislação apliquando o beneficiário for pessoa ffsica
pesso:t jurídica não tribut:lda com
bi<l;e 'rio lucro. real, inclusive isenta, sujeita-se à incidrmcia do Imposto S()bré a· Rendti:'nà fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
·
·
.. § 1? . A base de cálculo do imposto é constitu::l:\ pc;a diferença positiva entre 'o valor.
custo médio_
com base .
··- ,..de
'·' resgate.
-·. . e _o. --' de aquisição
. . ua quota,.atu.tliz:tdo
.
ná:var1açáo acumulada da UFIR diária da data da conversão em quotas at~ a ç!e
rec'ói:lversãi{das quotas em cruzeiros.
'
. .
.
. ,. : ~ ' '

cável;

,···il··~"'.

ou

·~

~

.. .. _§ 2? Os ganhos líq~idos a que se refere o artigo seguinte e os rendimentos
produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, auferidos por fundo mútuo
de açõêli," clube de investfmentcis e outros fundos da espécie, não estão sujeitos à
incidência-do Imposto sobre a Renda
fonte·:
...
..
.,. . .
§ 3? o imposto será retido pelo ad~l~istrlido'r do f~ndo Ôu clube éle.inves- .
timento na data do -resgate.
·
·
·
· ··
·

na

·, '"·-§ 4?. -· Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a compensação de perdaS ocorridas em aplicações de que trata este artigo. . . :·
...
._,," Art:. 26._ . Ficam sujeitas-ao pagamento do Imposto sobre a Renda, à alíquota 'd~, vinte e cinco por cento,_ a pessoa física e a pessoa' jurídica não -tributada com
baSe no lucro real, inclusive isenta, que auferirem ganhos líquidos nas operações
realizadas nas bolsas de valoresJ de mercadorias, de futuros e assemelhadas, encerradas a partir de i? de janeiro de 1992.
.§.i~ Os. custos de aquisição, os preços. de exercício e os prêmios- Sérão con-~
siderados pelos valores médios pagos, atualizados com base na vari:tçáo acumulada da UFIR diária da dab da aquisição até a d:tta da alienação do ativo.
,_ "' § 2? O Poder Executivo poderá baixar normas para apuração e demonstração dos ganhos líquidos, bem como autorizar a compensação de perdas em um mesmo ou entre dois ou mais mercados ou modalidades opera.ciona.is, previstos neste
artigo, ressalvado o disposto no artigo 28 dest:l Lei.
§ 3?
O disposto neste artigo aplica-se, t:lmbém, aos ganhos líquidos decorrentes da alienação de ouro~ ativo financeiro, fora da bolsa, com a interveniência
de instituições integrantes do Sisteina FinanCeiro Nacional.

§ 4? O imposto de que trat:t este artigo será apurado mensalmente.
Art. 27. As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas na
forma prevista no§ 2? do artigo precedente, são admitidas exclusivamente para
as operações realizadas nos mercados organizados, geridos ou sob responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder Executivo e ·com objetivos sem<>lhantes
ao das bolsas de valores, de mercadorias ou de futuros.
Art. 28. Os prejuízos decorrentes de operações financeiras de compra e subseqüente venda ou de venda e subseqüente compra, realizadas no mesmo dia ("daytrade"), tendo por objeto ativo, título, valor mobiliário ou direito de natureza e-·
car:tcterísticas semelhantes, somente podem ser compensados com ganhos auferidos em_ operações da mesma espécie ou em operações de cobertura ("hedge") ll
qual estejam vinculadas nos termos admitidos pelo Poder Executivo.
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§ 1~
O ganho líquido mensal corresponde às operações "day-trade", quando auferido por beneficiário dentre oa referidos no artigo 26, integra a base de cálculo do Imposto sobre a Renda de que trata o mesmo artigo.
§ 2~ Os prejuízos decorrentes de operações realizadas fora de mercados organizados, geridos ou sob responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder
Público, não podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto sobre· a· Renda e·
a apúração do ganho líquido de que trata o artigo 26, bem como não podem ser
compensados com ganhos auferidos em operações de espécie, realizadas em qual~
quer mercado.
.
. .· Art. 29. Os beneficiários residentes ou domiciliados no exterior sujeitam"
se; partir de 1~ de janeiro de 1992, às mesmas normas de tributaçao' pelo Impos~·
to sobre a Renda, previstas para os beneficiários· residentes ou domiciliados no
País, em relação:
.. • ......,

a

I - aos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa;'
ll - aos ganhos líquidos auferidos ém operáções reaÜzad:ls em bolsas de valores, de. mercfl.dorias:, de futuros e assemelhadas; .
.

ein

ln.:. aos renciihi~;.i:c;9 obtidos ;~m ~;lic~çÕ~~ fundos invesm~.,U.to e clubes de ações.
..
· . .
. . .
.
Parágrafo únicó.· Sujeitam-se'li tributação pelo Imposto sobre a Renda, nos
termos dos artigos 31 a 33, os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de apli•
cações financeiras, auferidos por fundos, sociedades de investimentos e carteira
de valores mobiliários de ·que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo residentes, domicilia-

d·'

dos ou con1 sede no exterior.

Art. 30. O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores
mobiliários somente poderá ser realizado no País por intermédio de representante legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder Executivo a prestar tal serviço, e que será responsável, nos termos do artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei ·n. 5.172Ul 1, de 25 de outubro de 1966), pelo cumprimento das obrigações ·tributárias decorrentes das operações que realizar por
conta e ordem do representado.
§ 1~
O representante legal não será responsável pela retenção e recolhimento do In1posto sobre a Renda na fonte sobre aplicações financeiras quando, nos tere
mos da legislação pertinente, tal responsabilidade for atribuída a terceiro.
§ 2?
O Poder Executivo poderá excluir determinadas categorias de investidores da obrigatoriedade neste artigo ..

Art. 31.

Sujeitam-se à tributação pelo Imposto sobre a Renda, à alíquota

de vinte e cinco por cento, os rendimentos e ganhos de capital nufcridos pelo quo . .

tis ta, quando distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título, por fundos en1
condomínio a que refere o artigo 50 da Lei n. 4.728<1 2 •, de 14 de julho de 1965, constituídos na forn1a prescrita pelo Conselho Monetário Nacional e mantidos com recursos provenientes de conversão de débitos externos brasileiros, e de que participem, exclusivamente, pessoas físicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades de
investimento coletivo, residentes, domiciliados, ou com sede no exterior.
Parágrafo úniCo.

os- renaimeritós e ganhoS

de capital, auferidos por fundo

em condomínio de que trata este artigo, ficam excluídos da retenção do Imposto
sobre a Renda na fonte e do Imposto sobre a Renda sobre o ganho líquido n ensal
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Art. 32. Ficam sujeitos ao Imposto sobre a Renda na fonte, à alíquotn de
quinze por· ciento, os rendimentos distribuídos, sob qualquer forma e· a qun!quer
título, inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento: · · ·
I - p~là,; entidades mencionadas nos. artigos 1?_ e 2? do Decreto-Lei n. 2.2S5U 3 >,
de 23de julho de 1986;
·
·

. n -pelas sociedades de investimento a que se refere o artigo 49 da Lei n.
4. 728, de 1965;
'" 'm -pelas, _carteiras_ de valores mobiliários, inclusive vinculadas 'à emissão; '
no exterior, de_ certificados representativos de açóeS, mantida&)IOr investido~
estJ:angeiros. , ,
§ 1?
Os rendimentos e os ganhos de capital auferidos pelas entidades de
que trata este artigo, ficam excluídos, respectivamente, do Imposto so_bre a Renda
na fonte e sobre o ganho líquido mensal.
§ 2? Os ganhos de 'capital a que se refere o parágrafo precedente ficanl excluídos da incidência do Imposto sobre a Renda quando distribuídos, sob qualquer
forma e a qualqiler título, inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total
do ihvestimento, pelos fundos, sociedades ou carteiras referidas no "capUt" des-·
te artigo.
· § 3? ·Para os efeitos deste ~rtigo, conside;atn-se:
. a) re: ..oilttentos: quaisquer valores que constituam remuneração do capital
aplicado, inc:usive aquela produzida por títulos de renda variável, tais como juros,
prêmios, cor: · ;sões, ágio, deságio, diVidendos, bonificações em dinheiro e participações nos lucr·~-;:;
b) ganhos de capital: a diferença entre o valor de aquisição e o de cessão, resgate ou liquidação, auferida nas negociações com títulos e valores mobiliários de
renda variável.
§ 4? O valor dos dividendos atribuídos a ações integrantes da carteira será, a partir da data da transferência do património líquido para o passivo exigível
da empresa emitente, registrado à conta de rendimentos:
§ 5?
o disposto neste artigo alcança, exclusivamente, as entidades que atenderem às normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional,
não Se apliCando, entretanto, aos fUndos em condomínio de que t-rata -o artigo 31
desta Lei.
·
Art. 33. O Imposto sobre a Renda na fonte sobre rendimentos e ganhos de
capital excluídos da base de cálculo nos termos dos artigos 31 e 32 será devido,
quando for o caso, no ato da distribuição ao acionista ou quotista no exterior, a
qual será caracterizada pela liquidação, remessa ou resgatet sob qualquer forma,
de valores auferidos pela sociedade, fundo ou carteira.
§ 1? A base de cálculo do imposto será constituída pelo valor, em moeda
nacional, da distribuição realizada, excluídos os ganhos de capital de que trata o
artigo 32, quando distribuídos pelas entidades mencionadas naquele artigo.
§ 2? A exclusão de que_ trata o parágrafo-anterior, em termos proporcionais
não poderá exceder a relação resultante do confronto do valor do ganho de capi~
tal com as somas dos valores dos rendimentos e do ganho de capital, passíveis de
distribuição.
§ 3?
Nàa hip6teses de redução de capital das sociedades de investimento
. de que trata o artigo 49 da Lei n. 4.728, de 1965, de resgate de quotas de fundos
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ou operação equivalente às precedentes, considerar-se-à distribuída a parte do valor.dos resultados positivos acumulados na data daquele ato, correspondente à diferença entre. o valor da operação e parcela desta, proporcional à relação entre o
valor do capital atualizado monetariamente com base na variação da UFIR e o valor do patrimônio líquido, no ·mês imediatamente anterior ao da distribuição:
§ 4~
Considera-se ganho de capital, para fins de incidência do Imposto so-·
bre a ·Renda na fonte o valor obtido multiplicando-se a importância correspondente aos resultados positivos distribuídos, apurada na forma do parágrafo anterior,
pela pr()porção entre os ganhos de capital, líquidos, e a soma dos ganhos de capital e. rendimentos, líquidos, constantes no balanço no mês imediatamente anterior
ao'da"di.Stnbuição..
.·
....
·
·
. ---·· ·
§ 5? O ganho de capital ou rendimentos líquidos serão constitÚídos pe"!os
vaiores das correspondentes receitas, diminuídos das despesas necessárias à sua
obtenção.
§ 6~· Com vistas à apuração da diferença a: que se refere o § 3? deste arti- .
go, o·contravalor em moeda nacional do ca"j:lital registrado no Banco.Central·do
Brasi!. será determinado tomando-se por base a taxa de câmbio, para venda, vigente t+O último dia do mês imediatamente anterior ao da distribuição.
Art. 34. As disposições dos artigos 31 a 33 desta Lei abrangem as operações
compreendidas no período entre 15 de junho de 1989, inclusive, e 1? de janeiro
de 1992, exceto em relação ao imposto de que trata o artigo 3? do Décreto-Lei n.
1.986""', de 28 de dezembro de 1982, vedada a restituição ou compensação de imposto pago no mesmo período.

Art. 35. - Na. cessão, riquidaçã.o ou reSgate, ser1l -<:t.preSe-ntada a nota de aqui-

sição do tftulo ou o documento relativo h aplicação, que identifique as partes en_vol vidas na operação.
§

1~1

Quando não apresentado o=documento de que trata este artigo, consi-

derar-se-á como preço de aquisição o valor da emissão ou o da primeira colocação
do título, prevalecendo o menor.
§ 2?
Não comprovado o valor a que se refere o § 1?, a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte será arbitrada em cinqüenta por cento do valor bruto da alienação.
§ 3?
Fica· dispensada a exigênCia prevista neste arligo relativa.mcnte·U título ou aplicação revestidos, exclusivamente, da forma escriturai.

Art. 36. O Imposto sobre a Renda retido na fonte sobre aplicações financeiras ou pago sobre ganhos líquidos mensais de que trata o artigo 26 será considerado:
I- se o beneficiário for pessoa jurídica tributada com base no lucro real: antecipação do devido na declaração;
II- se o beneffciário~for pésson física ou PéssoajUrídicU não tributada com
base no lucro real, inclusive isenta: tributação definitiva, vedada- a compensação
na declaração de ajuste anual.
Art. 37. A alíquota do Imposto sobre a Renda na fonte sobre rendimentos
produzidos por títulos ou aplicações integrantes do patrimônio do fundo de renda
fixa de que trata o artigo 2i-desta-·Lei sl:rá dá vinte e cinco por CeritO e na base
de cálculo será considerado como valor de alienação aquele pelo qual o título ou
aplicação constar da carteira· no dia 31 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O recolhimento do imposto será efetuado pelo administrador do fundo~ sem correção mOnetária, até ·o dia seguinte ao da alienação do título ou resgate da aplicação.

- - - - - - - - - - -
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CAPÍ<J:ULO IV
Do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
. Art. 38... A partir do mês de janeiro de 1!!!12, o Imposto sobre a Renda das
pessoas jurídicas será devido mensalmente, à, mçdida em que os lucros forem auferidos.
§ 1? · Para efeito do disposto n~ste artigo, as pessoas jurídicas. deyerão ~pu
rar, mensalmente, a base de cálculo do imposto e o imposto devido ..
§ 2~
A base de cálculo do imposto será con.ve'r.tida em· quantidade de UFIR
diária pelo valor desta no úlltimo dia do mê& a que corresponder.
·
· ·§ 3? O imposto devido será calculado médiante a aplicação da 'alíquota so. bre a pase de cálculo expressa em UFIR.
··
·
·
.
§ 4~
Dó imposto apurado na forma do parágrafo anterior
poderá diminuir:
·

apessoa--jurídica

a) os incentivos fiscais de dedução do imposto devido, podendo o valor excedente ser compen: ·:do nos meses subseqüehtes, observados os limites e prazos fi.

xados na legislaç,, .• específica;

- ·

b) os incent: · ·s fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da ex10 . ação apurado mensalmente;
c) o Imposto •· :>re a Renda retido na fonte sobre receitas computadas na base de cálculo do imp· 3tÓ.
,

§ 5?

Os valort:·. de que tratam as alíneas do parágrafo anterior seiã.o con·

vertidos em quantidaúe de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês a
que corresponderem~
§ 6?
O sald.o do imposto devido em cada mês será pago até o último dia útil
do mês subseqüente.
§ 7? O prejuízo apurado na demonstração do lucro real em um mês poderá
ser con1pensado con1 o lucro real dos m.eses subseqüentes.
§ 8~
Para efeito de compensação, o prejuízo será corrigido monetariamen. te com base na variação acumulada da UFIR diária.
§ 9~
Os resultados apurados en1 cadn. mês serão corrigidos monetariamente (Lei n. 8.200, de 1991). ·
·

Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão op.tar pelo pagamento, até o último dia útil do més subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
I - nos m-eses de janeirO a abril, à imPosto estimado corresponderá, em cada
mês, a um duodécimo do imposto e adicional apurados em balanço ou balancete
anual levantado em 31 de dezembro do ano anterior ou, na inexistência deste, a
um sexto do imposto e adicional apurados no balanço ou balancete se"'estral levantado em 30 de junho do ano anterior;
II- nos meses de maio a agosto, c- imposto estimado corresponderá, em cada
mês, a um duodécimo do imposto e adicional apurados no balanço anual de 31 de
dezembro do ap.p anterior;
III - nos meses de setembro a dezembro, o imposto estimado corresponderá,
em cada mês, a um sexto do imposto e adicional apurados em balanço ou balance- .
te semestral levantado em 30 de junho do ano em curso.
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§ 1? A opção será efetuada na ilata do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro e só poderá ser alterada em relação ao imposto referente aos
meses do ano subseqüente.
· · · § 2? A 'peàsoajui-!dica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto mensal estimado, enquanto balanços ou balancetes mensais demonstraren:i' qü~
o valor acumulado já pago excede o valor do imposto calculado com base no lucro
real do' período em curso.
·
·
·
·

. § 3? O imposto apurado .~os balanços ou·balancetes ·será convertido em quantida~e de UFIR diária pelo valor desta no últimci dia do mês a que se referir:
§. 4? _: O Imposto soj,re a Renda retido na fonte sobre rendimentos computados
determinação do lucro real poderá ser deduzido do imposto estimado de cada mês.
· ·
. .
§ 5?
A diferença. entre o imposto devido, apurado na declaraçã() de aj,uste
anual (artigo 43), e'a importância paga nos termos deste artigo será:
... -a) ,paga el)l quota. única, até a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anUal, se. positiva;
·
......
b) compensada, corrigida monetariamente. com o imposto mens3.1.a·ser pago·

na

nos.meses.subseqüentes ao fixac;i.o para a entrega da

decla~açáo

de ajuste anual,

se negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituiçao do montante pago
indevidamente.
·
· ·-· ·.. Art. 40. Poderá optar pela tributação com base no lucro presumido a pessoa jurídica cuja receita bruta total (operacional somada à não operacionàl) tenha
sido igual ou inferior ·a trezentas mil UFIR no mês da opção ou a três milhões e
seiscentas mil UFIR no ano- anterior, réssãlvado o disposto·no § 1~.
§ 1? . Não poderá optar pela tributação com base no lucro presumido a pessoa jurídica cujo lucro, no ano anterior, tenha sido submetido ao adicional de que
trata o artigo 25 da Lei n. 7.450C1 5 >, de 23 de dezembro de 1985.
§ 2?
A opção pela tributação com base no lucro presumido 'será efetuada
no mês de janeiro ou no mês de início das atividades da pessoa jurídica e só poderá ser alterada a partir de janeiro do ano seguinte.
§ 3? Os eventuais excessos de receita bruta 'verificados em meses subseqüentes àquele em que houver sido exercida a opção não implicará modificação do reginle de tributação dentro' do mesmo ano.§ 4?

O limite da receita bruta será calculado tomitndo-se por base as recei-

tas mensais, divididas pelos valores da UFffi nos meses correspondentes.
§ 5? Verificada, durante o ano-calendário, receita bruta superior a três milhões e seis ceitas mil UFm, a pessoa jurídica passará, no ano subseqüente, a ser
tributada com base no lucro real.
§ 6?
O limite de que trata o parágrafo anterior será proporcional ao número de meses de funcionamento da pessoa jurídica durante o ano em que iniciar suas
ati;vidades.
.
·
§ 7? O lucro presumido será determinado mediante a aplicação dos seguintes percentuais:
a) trinta por cento da receita bruta da prestação de serviços; e
b) trêS" inteiros e cinco décimos por cento da receita bruta das demais atividades.
§ 8?
O lucro presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, será con·
vertido em quantidade de UFIR pelo valor diário desta no último dia do mês a que.···
·corresponder.
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§ 9?, O imposto será calculado sobre o valor mensal do lucro presumido ex, presso em quantidade de UFIR.
§ 10.
O imposto e a contribuição social (Lei n. 7.689" 0 ', de 15 de dezembro
de 1988), apurados em cada mês, serão pagos até o último dia útil. do mês subseqüente:
·
·

§ 11. Os rendimentos considerados automaticamente distribtúdos aos sócios
ou titula;- das pessoas jurídicas, tributadas na forma deste artigo, serão equivalentes a seis por cento, no mínimo, da receita mensal total, expressa em quantidade
de UFIR, diária, pelo valor desta no último dia do mês a que corresponder.
§ 12.. . No caso de sociedade, a parcela de rendimentOs considerada automaticamente distribuída, correspondente a cada sócio, será fixada a critério da pessoa jurídtca.
§ 1~·
O imposto incidente sobre o rendimento de que trata o § 11 deste artigo dev~niser pago até o último dia útil do mês.subseqüente.

Ar· 41. A tributação com base no lucro arbitrado somente será admitida
em ·.. ..so .: lançamento de ofício, observadâs a legislação vigente e as alterações
intrcauz' .'9.9 por esta Lei.
§ 1?

O lucro arbitrado e. a contribuição social serão apurados mensalmente.
§ 2? · ·.) lucro arbitrado, dimintúdo do Imposto· sobre a Renda da pessoa jurídica e da ccc.:ribuição social, será considerado distribtúdo aos sócios ou ao titular
da empresa " ::ributado exclusivamente
na .....
fonte à. alíquota
de vinte e cinco por cento .
..
...
§ 3? A contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro arbitrado será devida mensalmente.
'

Art. 42. O lunite da receita bruta anual pr~visto para a isenção das microempresas (Lei n. 7.256< 17 >, de 27 de novembro de 1984), passa a ser de noventa e
seis mil UFIR.
§ 1? O limite da receita bruta será calculado tomando-se por base as receitas. mensais, divididas pelos valores da UFIR vigentes nos meses correspondentes.
§ 2~
Os rendimentos da microempresa serão considerados automaticamente distribtúdos ao sócio ou titular no valor equivalente a seis por cento, no mínimo, da receita total mensal, expressa em quantidade de UFIR diária, pelo valor
desta no último dia do mês a que corresponder.

!i 3? Os rendimentos efetivamente pagos aos sócios ou ao titular da microempresa sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda na fonte, calculado
com base na tabela de que trata o artigo 5?.
§ 4?
O imposto de que trata o parágrafo anterior, convertido em quantidade dé UFIR pelo valor desta no mês em que o rendimento tiver sido pago, poderá
ser compensado com o devido na declaração de ajuste anual do beneficiário.
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração
de ajuste anual consolidando os resultados mensais·auferidos nos meses de janeiro à dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
r- até o último dia (íti! do mês de wço, as tributadas com base no lucro
presumido;
II - até o illtimo dia (ltil do mês de abril, as tributadas co~ b'!9e no lucro real;
.(17) Log. Fod., I 984, pág. 609.
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m..; até o"último dia útil do mês de junho, as demais.
Parágrafo único. Os resultados mensais serão apurados, ainda que a pessoa jurídica tenha optado pela forma de pagamento do imposto e adicional referida no artigo 39.
Art. 44. Aplic8m-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7.689, de 1988)
e ao imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n. 7. 713, de 1988, artigo -35) as mesmas normas de pagamento estabelecidas para o Imposto sobre a Ren' da das pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Tratando-se da base de cálculo da contribuição social (Lei
n. 7.689, de 1988) e quando ela resultar negativa em um mês, esse valor, corrigido monetariamente, poderá ser deduzido da base de cálculo de mês subseqüente,
no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
Art. 45. O valor em cruzeiros do imposto ou contribuição será dJ>terminado mediante a multiplicação da sua quantidade em UFIR·pelo valor da UFIR diária na data do pagamento:
· ·
Art. 46. As pessoas jurídicas tributadas coin base no lucro real poderão depreciar, em vinte e quatro quotas mensais, o custo de aquisíçãQ ou cO"nsci-uÇão de
máquinas e equipamentos, novos, adquiridos-entre 1? de janeiro de 1992 e 31 de
dezembro de 1993, utilizados em processo industrial da adquirente.
§ 1? A parcela da depreciação acelerada que exceder à depreciação normal
constituirá exclusão do lucro líquido e será escriturada no livro de apuração do lucro real.
§ 2? O total da depreciação acumulada, incluída a normal e a parcela excedente, não poderá ultrapaSSar o custo de aquisição do bem, corrigido monetariamente.
§ 3? A partir do mês em que for atingido o limite de que trata o parágrafo
anterior, a depreciação normal, eorrigida monetariamente, registrada na escrituração comercial, deverá ser adicionada ao lucro líquido para determinar o lucro real.
§ 4?
Para efeito do disposto nos §§ 2? e 3? deste artigo, a conta de depreciação excedente à normal, registrada no-livro de apuração. do lucro real. será corri~
gida monetariamente.
§ 5?
As disposições contidas nesteartigo aplicam-se às máquinas e equipamentos objeto de contratos de arrendamento mercantil.
Art. 4 7. Desde que autorizada pelo Mirustério da Economia, Fazenda e Planejamento, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir como despesa operacional o custo de co·nstrUÇões e benfeitorias realizadas, com a
aprovação do órgão governamental competente, em bens públicos de uso comum
ou vinculados a serviços públicos ou de utilidade pública.
Art. 48. A partir de 1? de janeiro de 1992, a correçiio monetária das demonstrações financeiras-será efetuada com base na UFIR diária.
Art. 49. A partir do mês de janeiro de 1992, o adicional de que trata o artigo 25 da Lei n. 7.450, de 23 de dezembro de 1985, incidirá à a!! quota de dez por
cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado, apurado mensalmente, que exceder a vinte e cinco mil UFIR.
Parágrafo único. A alfquota será de quinze por cento para os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidora de tftulos e valores mobiliários e enipre. sa de arrendamento mercantiL

~
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Art. 50. As despesas referidas na alínea '!b" do parágrafo único do artigo
52 e no item 2 da alínea "e" do parágrafo único do artigo 71, da Lei n. 4.50611Sl,
de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31
de dezembro· de 1991, venham a ser assinados,'àverbàdos i10 Instituto Nacional
·de Propriedade Industriai- INPI e registrados no Banco Centra!' do Brasil, passam a ser ·dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e
condições estabelecidos pela legislação em vigor.
··Parágrafo único:· -A· veda'ção cotttida n'o artigo·l4~d:t Lei n~-4.131(1 9 ), Ue 3

de setembro de !962, não se aplica às despesas dedutíveis 'na forma dest:ê artigo.
Art. 51. Os balanços ou balancetes referidos nesta Lei deverão ser levantud.os·con·'obsêtvãncin da's'leis comerciais e fiscais e· transcritos no ·Diário oti no Livro' de -·-;>ura~ão. do Lucro• Real.
CAPÍTULO V
Da Atualização e do· Pagamento de !ril.postos
e Contrib}lições
·
·
Art. :·,z. · En1 relação aos fatos geradOres que vierem a Ocorrer a ·partir de

1? de jane: ro de 1992, os pagamentos dos tributos e contribuições relacionados a
seguit• deverão ser efettiádos nos seguintes ·prazos:·
·
1 -Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI:
a) até'ó décimo dia ·aa quin'zenasubseqüente ·a de ocorrência dos fatos geradores, no caso dos produtos classificados nos Códigos 2402.20.9900 e 2402.90.0399
da Tabela de Incidência do IPI - TIPI;
b) até o último dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores, no caso dos produtos classificados no Capítulo 22 da TIPI;
c) até o último dia útil da segunda quinzena subseqüente à de ocorrência dos
fatos geradores, no caso dos demais produtos.
II- Imposto sobre a Renda retido na fonte- IRF:
a) até o último dia útil do mês do subseqüente ao .de ocorrência do fato· gerador ou na data da remessa, quando esta for efetua.d~L antes, no caso de lucro de filiais, sucursais, agências ou representaÇões, no País, de pessoas jurídicas com se-

de no exterior;
b) na data da ocorrência do

rato gerador, nos ca~os

dos demais r-endímentos -

atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
c)

até o último dia útil do mês subseqüente ao de distl'ibuição automática

dos lucros, no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presuntido,

das microempresas e das de que trata o artigo 1? do Decreto-Lei n. 2.397<2°>, de
21 de dezembrô de 1987;
d) até o décimo dia da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, 11os demais casos.

III- IOF:
a) até o último dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro, bem assim nos de que
tratam os incisos II a IV do artigo 1? da Lei n. 8.03S< 2ll, de 12 de abril de 1990;
(19) L~g. Fcd .. l962, plig. 245;

c2.o,-I907,

',

pú.g.1J27~ <21) 1990~ p&ig. 576~
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b) até o décimo'dia da·quinzena subseqiíente à de cobrança ou registro contábil do imposto, nos demais casos;
·

IV.~ contribuiÇqes H":~;.·. o. F'I~i;JOCIAL, o PiS/PAS:EP e sobre o Açúcar e .o
Álcool, até o dia. 20 do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores; .
V ~ contribuições previdenciárias~. até o quinto dia útil do mês subseqüente
ao de competência.
§ 1? O imposto incidente ·Sobre ganhos de capital na alienação de bens ou
direitos (Lei n. 8.134, de 1990, artigo 18) deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqiíente àquele em que os ganhos houverem sido percebidos .
. § 2? .O imposto, apurado in~;,shlmeh.te, sobre os ga~hos líquidos de que trata o artigo 26, será pago até o último dia útil do mês de março do ano subseqiíente àquele em que os ganhos foram apurados, facultado ao contribuinte antecipar
o pagamento.
·
·

Art. 53. Os tributo.s e contribuições relacio11ados a seguir serão convertidos em quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
I- IPI, no primeiro di,, da quinzena subst!qüente h J,., ccorrêncià dos !:>tos
geradores; _
·
II:_ IRF, no. primeiro dia útll·s,;,bseqüente ao de ocorrência do fato gerador;

III _: lOF:
a! no primeir9 .dia çla_ quinzena.subseqüente à de oco;rrência dos fatos gerado·
res, na hipótese de aquisi~o 4~ o~r:O, atJ,vó financeiro; ---

b) no primeiro dia subseqüente ao de oconência dos fatos geradores, nos
demais casos.
·
IV- contribuições para o FINSOCIAL, PIS/PASEP e sobre o Açúcar e o Álcool, no prin1eiro dia do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores;
V- Imposto sobre a Renda sobre os ganhos de que trat:J.nl os parágrafos de,
artigo prece-dente 1 lÜ) 1nês em que os ganhos forau1 auferidos;
·
VI - COlltribuições previdenciát·ias. no primeiro dia do 111és subseqüente ao
de competência;
-- ·
·· · ·
VII - den1ais tributos, contribuições e_ t·eccitas da União,_ D.rrecadados peÚ:,
Departamento da Receita Feder~,_ não referidos nesta Lei, nils datas dos t•espectivos vencimentos.
§ 1?
O imposto de que tratam os parágrafos do artigo anterior será convertido em quantidade de UFffi pelo 'iralor desta no nl&S do recebimento ou ganho.
§ 2a
O valer em cruzeiros do húj)ostO Ou contribuiçãO a pagar Será- deterlni-nado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na data
do pagamento.
-·
·
·

CAPÍTULO VI
Da Atualbação de Débitos Fiscais
Art. 54.

Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,.
constit~ídos ou não, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e niio pagos até 2 de janeiro de 1992, serão at=lizados monetariamente com base na legislaçào aplicável e corivel'tidos,_ nessa data, em quantidade de UFIR diária.
§ 1? -Os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão, também,
convertidos em quantidade de UFIR, na mesma data.

os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
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§ 2~'- Sobre a parcela correspondente ao tributo ou contribuição, convert.ida em quantidade do UFIR, incidirão juros moritt6rios à razão de um por cento,
por mês-calendário ou fração, a partirde fcver.eiro dc.. l99.2.• inclusive, além da multa 'de nlortt ou de ofício.
-- ·-· -. --- -§ 3:' O valor a ser recolhido sorá obtido multiplicando-se a correspondente quantidade de UFIR pelo valor diário desta J;ia dat~ d-~ pa~;amento ..

Art. 55. Os débitos que forem objeto de parcelamento serão consolidados
na data da concessão e expressos em quantidade de UFIR diãria.
·
§ 1?
O valor do débito consolidado, eXpresso em quantidade de UFffi, será
dividido pelo número de parcelas mensai~ concedidas:
··
§ 2? . và!or de 4c;1â parcela -~ensal, por" ocasião do pagimiento, será acrescidé>de juros ria forma da legislação pertinente: · · · · ·
·

o:

§ 3? Para. efeito de pagamento, o _valor em cruzei.ros de <:>!da parcela mensal ~~i-á deter~nado mediante a multip!ica«ão de seu yiUor; expresso em quantidade de UFIR, pelo valor désta no dia dó pag>;merito.
.
··
.Art. 56. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia
31 de dezembro de 199Í, o saldo devedor, a partir de 1? de janeiro de 1992, será
expresso em quantidade de UFIR diária mediante a divisão do. débito, aturuizado
monetariamente, pelo valor da UFIR diária rio dia 1? de janeiro de '1.992.
.
· Parágrafo único. O valor em cruzeiros do débito ou da parcela será determinado ·mediante a multiplicação da respectiva quantidade de UFIR pelo valor diário desta na data do pagamento.
Art. 57. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
bem como-os decorréntes de contribuições arrecadadas pela União, poderão, sem
prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritos como Dívida Ativa da União,
pelo valor expresso em quantidade de UFffi.
§. 1? Os débitos de que trata este artigo, que forem objeto de parcelamento,
serão consolidados na data de sua concessão e expressos em quantidade de UFIR.
§ 2? O encarg;; r',ré~ido no artigo 1? do Decreto--Lei n. 1.025'22', de 21 de
outubro de 1969, modificado pelo artigo 3? do Decreto-Lei n. 1.569<23>, de 8 de agosto de 1977, e artigo 3? do Decreto-Lei n. 1.645'2" , de 11 de dezembro de 1978, se-

rá calculado sobre o montante do débito, inclusive multas, atualizado monetaria-

mente e acrescido de juros e multa de mora.
Art. 58. No caso de lançamento de ofício, a base de cálculo, o imposto, as
contribuições arrecadadas pela União e os acrésciriios legais serão expressos emUFffi diária ou mensal, conforme a legislação de .regência do tributo ou contribuição.
Parágrafo único. Os juros e a multa de lançamento de ofício serão calculados com base no imposto ou contribuição expresso em quantidade de UFIR.
CAPÍTULO VII
Das Multa& e dos Juros de Mora
Art. 59.
Os tributos e contribuições administrados pelo Departamento da
Receita Federal, que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos
à multa de mora de vinte por cento e a juros de mora de um por cento ao mês-ca-

· (22> Log. Fcd .• 1969, pág. I. 717; (23> 1977. pág. 568; (24) 1978: pág. 1.315.

--
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lendário ou fração, calculados sobre o valor do tributo ou contribuição corrigido
monetariamente.
·
§ 1~ A multa de· mora será reduzida a dez por cento, quando o débito for
pago até o último dia dtil do mês subseqüente ao do vencimento.
§ 2? A multa incidirá a partir do primeiro dia após o vencimento do débito; os juros, a partir do primeiro dia do mês subseqüente.
·

Art. 60. Será concedida redução de quarenta por cento da multa de lançamento de ofício ao contribuinte que, notifieado, requerer o parcelamento do débito no prazo legal de impugnação.
·
§ 1? HavendO impugnação tempestiva, a redução será de vinte por çento,
se o parcelamento for requerido dentro de trinta dias da ciência da decisão da primeira instância.
§ 2? A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa prop-orcio-

nalmente a.o valor da receita não satisfeito.-

Art. 61. As contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social- INSS ficarão sujeitas à multa variável, de caráter não-relevável, nos seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atualizados monetariamente até a data do pagamento:
I- dez por cento sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do pagamento, não tenham sido incluídas em notificação de débito;
II- vinte por cento-sobre os valores pagos dentro de quinze dias contados
da data do recebimento·· da correspondente notificação de débito;
III- tririta por cento sobre todos os valores pagos mediante parcelamento,
desde que referido no prazo do inciso anterior;
IV- sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer outros casos,
inclusive por falta de cumprimento de acordo para o parcelamento.
Parágrafo ünico. É facultada a realização de depósito, à disposição da Seguridade Social, sujeito aos mesmos percentuais dos incisos I e II, conforme o caso,
para apresentação de defesa.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 62. O § 2? do artigo 11 e os artigos 13 e 14 da Lei n. 8.218, de 1991,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11.
§ 1?
·§ 2? O Departamento da Receita Federal expedirá os a tos necessários
para estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos e sistemas deverão
ser apresentados.
Art. 13. A não-apresentação dos arquivos ou sistemas até o trigésimo
dia após o vencimento do prazo estabelecido implicará o arbitramento do Iucro da pessoa jurídica, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstàs
ooooooooooooooooooooo~ooooooeoooo••o•noooooooou

no artigo anterior.

. . ouoooooooooooooooooooooouoooouooooooooooooooo-
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Art. 14. A tributação com base no lucro real somente será admitida
para
pessoa8 jurídicas que mantiverem, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuadós 'no Diário (Livro Razão),
mantidas as demais exigências e condições previstas na. legislação.

as

Parágrafo único. A não-manutenção do livro·dê que trata este artigo,
nas condições determinadas, implicará o· arbitramento do lucro da' pessoa jurídica."
Art. 63. · O tratamento tributário previsto no artigo 6? do Decreto-Lei n.
2.397' de 21 de dezembro de 1987; aplica-se, também, às operações de cooertura
de· riscos realizadas em outros mercados de futuros, no exterior, além de bolsas,
desde que admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e desde que sejam observadas as norm .. s e condições por ele estabelecidas.
Art. 6~
Responderão como co-autores de crime de falsidade o gerente e o
adminis..:rac · :; de inStitUição--financeira ou assemelhadas que concorrerem para
que seja abe: . .-t conta ou movimen:tados recursos sob nome:

I._ falso,

:. n.:... de pe!.~Oa física 9Ü-de Pessoa jurídica in~xis_terite;
Ill - de pessoa jurídica liquidada de fato ou sem representação regular.
Parágrafo único. É facultado às instituições financeiras e à.s assemelhadas
solicitar ao Departamento da Receita Federal a confirmação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Geral de Contribuintes.
Art. 65. Terá o tratamento de permuta a entrega; pelo licitante vencedor;
de títulos da dívida pública federal ou de outros créditos contra a União, como contrapartida à aquisição das ações ou quotas leiloadas no_âmbito do Programa-Na-·
cional de Desestatização.
§ 1~ Na hipótese de adquirente pessoa física, deverá ser ·considerado como
custo de aquisição das açõe~,_ou, quotas da empresa privatiiável o custo de aquisição dos direitos contra a União, corrigido monetariamente até a data da permuta.

§ 2? Na hipótese de pessoa jurídica não tributada com base no lucro real,
o custo de aquisição será apurado na forma do parágrafo anterior.
§ 3~
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o custo
de aquisição das ações ou quotas leiloadas será igual ao valor contábil dos títulos
ou créditos entregues pelo adquirente na data da operação.

§ 4? Quando se configurar, na aquisição, investimento relevante em coligada ou controlada, avaliável pelo valor do patrimõnio líquido, a adquirente deverá
registrar o valor da equivalência no património adquirido, em conta própria de investimentos, e o valor do ágio ou deságio na aquisição em subconta do mesmo investimento, que deverá ser computado na determinação do lucro real do mês de
realização do Investimento, a qualquer título.

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições federais, inclusive previdenciárias, n;e~m~ quando resultante g.e reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão cóndenat6ria, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importãncia corresponden- te a períodos subseqüentes.
··
·
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§ 1? A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições
da mesma espécie.
·
§ 2?

É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.

§ 3? A Compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou
contribuição corrigido monetariamente com base na vadação da UFIR.
§ 4? O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.

Art. 67. A competência de que trata o artigo 1? da Lei n. 8.022' 2'h, de 12
de abril de 1990, relativa à apuração; inscrição e cobrança da Dívida Ativa orhmda das receitas arrecadadas pelo Instituto Nacionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem como a representação judiei"~ nas respectivas execuções ÍlScais,
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nac,c·-:'al.
Art. 68. O Anexo I do Decreto-Lei n. 2.225<26 >, de 10 de janeiro d~ i985,
passa a vigorar na forma do Anexo I a esta l.ei.
·
Parágrafo único. Fica igualmente aprovado o Anexo II a esta Lei, que alte_ra a composição prevista no Decreto-Lei n. 2.192' 271 , de 26 de dezembro de 1984.
Art. 69. o· produto da arrecadação de multas, inclusive as que fazem parte do valor pago por execução da Dívida Ativa e de sua respectiva correção monetária, incidentes sobre tributos e contribuições adminfstrados pelo Departamento
da Receita Federal e pr\>prios da União, bem como daquelas aplicadas à rede arrecadadora de receitas federais, constftuirá receita do Fundo instituído pelo Decreto-Lei n. 1.437<2 " , de 17 de dezembro de 1975, sem prejuízo do dispósto na legislação perti~ente, excluídas as transferências constitucionais para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Art. 70. Ficam isentas dos tributos incidentes sobre a importação as mercadorias destinadas a cónsumo no recinto de congressos;~ feiras e-exposições interna~
cionais, e eventos assemelhados, a título de promoção ou degustação, de montagem
ou conservação de estandes, ou de denlonstração de equipamentos em exposição.
§ 1? A isenção não se aplica a 1nercadorias d.estinádas à montagem de estandes, susceptíveis de serem aproveitadas após o-evento.
§ 2? É condição para gozo da isenção que nenhum pagamento, a qualquet•
título, seja efetuado ao exterior, en1 relação às mercadorias n1encionadas no "caput" deste artigo.
§ 3?
A importação das mercadorias objeto da isenção fiea dispeQsada da
Guia de Importação, mas sujeita-Se a limites de quantidade e valor, além de outros
requisitos, estabelecidos pelo Ministro da Econonlia, Fàzenda e Planejamento.

Art. 71. As pessoas jurídicas de que trata o·artigo ·1? do Decreto-Lei n. 2.397,
de 21 de dezembro de 1987, que preencham os requisitos dos incisos I e II do artigo-40, poderão optar pela tributação com base no lucro presumido.
Parágrafo único. Em caso de opção, a pessoa jurídica pagará o in1posto correspondente ao ano-calendário de 1992, obedecendo ao disposto no artigo 40, sem
prejuízo do pagamento do imposto devido por seus sócios no exercício de 1992,
. ano-base de 1991.
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III;... as instruções a que se refere· o inciso anterior deverão, também, prever
o recolhimento das contribuições por intermédio da rede bancária autorizada e a utilização de documentos de arrecadação simplificados.
·
Art. 18. A microempresa e a empresa de pequeno porte serão ressarcidas dos
custos de perícia para avaliação de condições de insalubridade ou de periculosidade se o respectivo laudo concluir pela inexistênciá dessas condições.
Art. 19. Sem prejuízo de sua ação especifica, as fiscalizações trabalhista, previdenciária e tributária prestarão orientação à microcmpresa e à empresa de pequeno porte.
Art. 20. A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas
de efetuar as notificações a que se refere o § 2° do artigo 139 da Consolidação das
Leis do 'lrabalho.
Art. 21. O disposto nos artigos 16 e 20 desta Lei não dispensa a microempre·
sa e a empresa de pequeno porte do cumprimento das seguintes obrigações:
I - efetuar as anotações na Carteira "de Trabalho e Previdência Social;
II- apresentar. a Relação Anual de Informações Sociais- RAIS;
III - mànter arquivados os documentos comprobatórios dos direitos e obrigações trabalhistas e previdenciários, especialmente folhas de pagamentos, recibos de
salários e demais remunerações, comprovantes de descontos efetuados e de recolhimento ""s contribuições a que se refere o artigo 17 desta Lei; e
IV -controlar os períodos de férias de seus empregados.
Art. 22. As microempresas e as empresas de pequeno porte estão sujeitas ao
depósito para o Fundo de Garantia do 'Ibmpo de Serviço - FGTS.
CAPÍTULO VII
Do Apoio CrcdiHcio

Art. 23. À microempresa e à empresa de pequeno porte ficam asseguradas
condições favorecidas relativamente a encargos financeii"os.. prazos e garantias.. nas
operações que realizarem com instituições financeiras, inclusive bancos de desen·
volvimento e entidades oficiais de fomento, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autoriZado a incentivar e fomentar
os agentes financeiros públicos c privados c estabelecer linhas de crédito diferen·
cindo às microemprcsas c às empresas de pequeno porte, bem como a constituir fundo para garantia de aval ou fiança, inclusive provendo os meios necessários.
Art. 24. Nas operações a que se refere o artigo anterior, de valor até vinte
mil UFIR, as garantias exigidas ficam restritas nos próprios bens financiados, à fiança e ao aval.
Art. 25. Dos rectirsos 'de que trata a alínea ''b" do artigo 11 da Lei n. 8.1540>,
de 28 de dezembro de 1990, até cinco por cento eo ano devem ser destinados a aplicações financeiras para lastrear a prestação de aval ou fiança complementar em operações cujo valor não ultrapasse o teto estabelecido no artigo anterior e desde que a
microempresa e a empresa de pequeno porte não tenham condições de oferecer garantias reais ou fidejussórias, ou de contratar seguro de crédito no valor total do mútuo.

(L) Leg. Fed., 1990, póg. 1.468; (2) 1001, pág. 566.
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. Art. 72. Ficam isentas do IOF as operações de financiamento para a aqt!iõição de automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, na data da publicação desta Lei, exerçam
compro\radamente em veículo de sua propriedade a atividade de condutor autôn<>mo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessilo
do poder concedente e que destinem o automóvel à. utilização na categoria du a! uguel (táxi);
II - motoristas profissionais autónomos titulares de autorização, permissão
ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros
(táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição
completa, ; -.,rto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na· ·:o.tegoria de aluguel (táxi);
III - noperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias
de transp --oe público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que
tais veícu' : se destinem à. utilização nessa atividade;
IV - f -'••soas portadoras de deficiência física, atestada pelo Departamento
de Trânsito •o Estado onde residirem em caráter permanente, cujo laudo de perícia médica es ;>ecifique:
·
a) o tipo de defeito físico e a total incapacidade do requerente para dirigir
automóveis convencionais; . . b) a habilitação do requerente para dirigir veículo com adaptações especiais,
descritas no referido laudo.
·
V- trabalhador desempregado ou subempregado, titular de financiamento
do denominado Projeto Balcão de Ferramentas, destinado à aquisição de maquinário, equipamentos e íerramentas que possibilitem a aquisição de bens e a prestação de serviços à comunidade.
§ 1? O benefício previsto neste artigo:
a) poderá' ser utilizado uma única vez;
b) será reconhecido pelo Departamento da Receita'Federal mediante prévia
verificação de que o adquirente possui os requisitos.
§ 2? Na hipótese do inciso V, o reconhecimento ficará adstrito aos tomadores residentes na área de atuação do Projeto, os quais serão indicados pelos Governos Estaduais, mediante convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal.
§ 3? A alienação do veíCulo antes de três anos contados da data de sua aquisição,. a pessoas que náo satisfaçam aS condições- e os requisitos, aCarretará o pagamento, pelo alienante, da importância correspondente à diferença da alíquota aplicável à. operação e a de que trata este artigo, calculada sobre o valor do financiamento, sem prejuízo da incidência dos demais encargos previstos na legislação tributária.
Art. 73. O .artigo 2? da Lei n. 8.033, de 12 de abril de 1990, passa a vigorar
com os seguirites acréscimos:
-

.• Mt.. 2~ ...............:........................................................................................ .
VII- não incidirá relativamente a ações nas seguintes hipóteses:
a) transmissão "causa mortis" e adiantamento da legítima;
b) sucessão decorrente de fusão, cisão ou incorporação;
c) transferência das açôes para sociedade controlada.
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§ 4? Nas hipóteses do inciso VII, o imposto incidirá na ulterior transmissão das ações pelos herdeiros, legatários, donatários, sucessores e ceBBionárioa.. "
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando
for o caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente
até a data do balanço:
,

a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes
e. seus assessores ou de terceiros em relação à- pessoa jurídica;

b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente;

II- as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretot'es, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através
da -contratação de terceiros, tais como:

a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiáriO fora do estabelecimento da empresâ;

b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sOciais de empregados postos à disposição
ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores
ou de terceiros;

d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1? A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os -valores a elas correspondentes.
§ 2? A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.

Art. 75. Sobre os lucros apurados a partir de 1? de janeiro de 1993 não incidirá o Imposto sobre a Renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o artigo 35 da Lei n. 7.713, de 1988, permanecendo em vigor a não-incidência do imposto sobre o que for distribuído a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País.
Parágrafo (mico. (Vetado).
Art. 76. Não mais será exigido o imposto suplementar de renda de que trata o artigo 43 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, com a redação dada pelo
artigo 1? do Decreto-Lei n. 2.073' 29', de 20. de junho de ·1983, relativamente aos triênios encerrados posteriormente a 31 de dezembro de 1991.
··
Art. 77. A partir de 1? de janeiro de 1993, a alíquota do Imposto sobre a
Renda incidente na fonte sobre lucros e dividendos de que trata o artigo 97 do Decreto-Lei n. 5.844<30>, de 23 de setembro de 1943, com as modificações posteriormente introduzidas, passará a ser de quinze por cento.

Art. 78. Relativamente ao exercício financeiro de 1992, ano-base de 1991,
o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, apurado pelas pessoas físi~
cas de acordo com a Lei n. 8.134, de 1990, será convertido em quantidade de UFIR
pelo valor desta no mês de janeiro de 1992. _
§ 1?
O saldo do imposto devido será"j:!ago nos prazos e condições fixados
na legislação vigente.
§ 2? Os valores em cruzeiros do imposto ou de quota deste, bem assim o
do saldo a ser restituído serão determinados mediante a multiplicação de seu va·lor, expresso em quantidade de UFIR, pelo valor desta no mês de pagamento.
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Art. 79. O valor do Imposto sobre a Renda incidente sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, da contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7 .689, de 1988)
e do imposto sobre o lucro líquido (Lei n. 7 .713, de 1988, artigo 35), relativos ao
exercício financeiro de 1992, período-base de 1991, serâ convertido em quantidade de UFIR diâria, segundo o valor desta no dia 1~ de janeiro de 1992.
ParágrafO único. Os itnp'ostos ~ a contribuição social, bem como cada duodécimo ou- quota destes, serão reconVertidos em cruzeiros mediante a multiplicação da quantidade de UFIR diána pelo valor dela na data do pagamento.

Art. :- :). Fica autorizada a compensação do valor pago ou recolhido a título de enca~o:o à Taxa Referencial Diária - TRD acumulada entre a data da ocorrência do fat. -:erador e a do vencin1ento dos tributos e contribuiçóes federais, inclusive pt·evi :1ciárias, pagos ou recolhidos a partir de 4 de fevereiro de Ül91. .
Art. <.
pelas pesso.

A compensação dos valores de que trata o artigo precedente, pagos
jurídicas, dar-se-á na forn13; a Seguir':

I- os . _. .ores referenteS- h TRD pagÓs em relação a parcelâs do :im.posto so-

bre a Renda '· s pessoas jurídicas; Imposto sobre a Renda na fonte sobre o lucro
líquido (Lei n. 7.713, de 1988, artigo 35), bem como correspondentes a recolhimento do Imposto sobre a Renda retido na fonte sobre rendimentos de qualquer espécie poderão ser compensados com impostos da mesma espéCie ou entre si, dentre
os referidos neste inciso, inclusive con1 os valores a recolher a título de parcela
estimada do Imposto sobre a Renda;
II - os valores referentes à TRD pagos em relação às parcelas da contribuição social sobre o lucro (Lei n. 7.689, de 1988), do FINSOCIAL e do PIS/PASEP,
somente poderão ser compensados con1 as parcelas a pagar de contribuições da
mesma espécie;
III- os valores referentes à TRD recolhidos em relação a parcelas do Imposto sobre Prod~tos Industrializados- !PI e os pagos em relação às parcelas dos demais tributos ou contribuições somente poderão ser compensados con1 parcelas
de tributos e contribuições da mesma espécie.
Art. 82. Fica a pessoa física· autorizada a compensar os valores referentes
à TRD, pagos sobre as parcelas de Imposto sobre a Renda por ela devidas, relacionadas a seguir:
I - quotas do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas;
II - parcelas devidas a título de ucarnê-leáo";
ill - Imposto sobre a Renda sobre ganho de capital na alienação de bens móveis ou inióvei~;·

IV- Imposto sobre a Renda sobre ganhos líquidos apurados no mercado de
renda variável.
Art. 83. Na impossibilidade da compensação totel ou parcial dos valores
referentes à TRD, o saldo não compensado terâ o tratamento de crédito de Imposto sobre a Renda, que poderá ser compensado com o imposto na declaração de ajuste anual da pessoa jurídica ou física; a ser· apresentada a partir do exercício financeiro de 1992.
Art. 84. Alternativamente ao procedimento autorizado no artigo anterior,
o contribuinte poderá pleitear a restituição do valor referente à TRD mediante
_processo regular apresentado na repartição do Departamento da Receita Federal
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do seu domicílio fiscal, observando as exigências de comprovação do valor a ser
res.titu!do.
· .Art. 85. Ficam convalidados os procedimentos de compensação de va10res
referentes à TRD pagos ou recolhidos e efetuados antes da vigência desta Lei, desde que tenham sid<> observadas as normas e condições da mesma.
Art. 86. As· pessoas jurídicas de que trata <> artigo 3~ do Decreto-Lei n.
2.354<3 1), de 24 de agosto de 1987, ueverão pagar o Tmp<>st<> s<>bre a Renda relativo ao período;base encerrado em 31 de dezembr<> de 1991 e o relativo aos meses
. dos anos-calendário de ~992 e 1993, da seguinte forma:
I- o d<> período-base encerrado em 31 de dezembr<> de 1991:
a) nos meses de. janeiro a março, en1 duodécimos mensais? na forma dO referi~
do decreto-lei;
b) nos n1eses de abril a junho, em quotas mensais, iguais e ·sucessivas- vencendo-se cada un1a no últin1o dia útil dos n1esmos meses.
11- o dos meses do ano-calendário de 1992, em nove parcelas mensais e sucessivas, vencíveis, cada uma, no últin1o dia útil a partir do n1ês de julho, observado o seguinte:
·
a) em julho de 1992, o referente aos meses de janeiro e fevereiro;
b) em agosto de 1992, o referente aos meses de março e abril;
c) em setembro de 1992, o referent" aos meses de maio e junho;
d) em outubro de 1992, o referente ao mês de julho;
e) em novembro.<le 1992, o referente ao mês de agosto;
fJ em dezembro de 1992, o referente ao mês de setembro;
gJ em janeiro de 1993, o referente ao mês de outubro;
h) em fevereiro de 1993, o referente ao mês de novembro; e,
i) em n1arço de 1993, o referente ao mês de dezembro.

III- o dos meses do ano-calendário de 1993, em dez p:1rcelas mcns:1is e sucessivas, vencíveis, cada. uma, no último dia útil a partir do n1ês de abril~ observado
o seguinte:
a) em abril de

1993~

o referente ao meses de janeiro é fevereiro;

b) em maio de

1993~

o referente aos meses de n1arço e abril;

c) a partir de junho de 1993 até janeiro de 1994, o imposto referente :10s respectivos meses imediatamente anteriores.
§ 1~
Ressalvado o disposto no § 2~. as pessoas jurídicas de que trata este
artigo poderão optar pelo pagamento do imposto correspondente aos meses do anocalendário ~e 1992, calculado por estimativa, da seguinte forma:

a) nos meses de julho, agosto e setembro de 1992, no último dia útil de cada
um, dois duodécimos do imposto e adicional apurados no balanço anual levantado
em 31 de dezembro de 1991;
b) nos meses de outubro de 1992 a março de 1993, no último dia útil de cada
um, um sexto do imposto e adicional apur:1dos em balanço ou balancete semestral
levantado em 30 de junho de 1992.
§ 2? No ano-calendário de 1992, não poderá optar pelo pagamento do imposto calculado por estimativa a pessoa jtirldica que, no exercício de 1992, período. base de 1991, apresentou prejuízo fiscal.
· ·· ·· ·
·
·
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§ 3? As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão optar pelo pagamento do imposto correspondente aos meses do ano-c.alendário de 1993, calculado
por estimativa, .da seguinte forma:
a) nos meses de abril e maio de 1993, no último dia útil de cada um, dois duodécimos do imposto e adicional apurados no balanço anual levantado em 31 de dezembro de 1992;
b) n' · meses de junho a setembro de 1993, no último dia útil de cada um,
um duod<.: ·,mo do imposto e adicional apurados no balanço anual levantado em
31 de dez :nbro de 1992;
.) n- meses de outubro de 1:993 a janeiro e 1994, no último dia útil de cada
um, :.:.. l s<.. o do imposto e adicional apurados em balanço ou balancete semestral
levantado . 1 30 de junho de 1993.
§ 4?
."cs pessoas jurídicas que exercerem a opção prevista nos parágrafos
anteriores à., ·2rão observar o disposto nos §§ 4? e 5? do artigo 39.
§ 5? .&3 disposições deste artigo aplicam-se também ao pagamento da contribuição social sobre o luc.ro (Lei n. 7.689, de 1988) e do Imposto sobre a Renda
incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n. 7. 713, de 1988, artigo 35), correspondente ao período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991 e ao ano-calendário de 1992.
§ 6?. O Imposto sobre a Renda e a contribuição social serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês a que corresponderem.
§ 7? É facultado à pessoa jurídica pagar antecipadamente o imposto, duodécimo ou quota.
§ 8? A partir do mês de fevereiro de 1994, as pessoas jurídicas de que trata este artigo iniciarao o pagamento do imposto referente aos meses do ano em curso.

Art. 87. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, não submetidas ao disposto no artigo anterior, deverão pagar o Imposto sobre a Renda relativo ao período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991 e o relativo aos meses
dos anos-calendário de 1992 e 1993, da seguinte forma:
I - o do período-base encerrado em 31 de dezembro de 1991, em seis quotas
mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos meses de abril a setembro de 1992; .
n - o dos meses do ano~alendário de 1992, em seis quotas mensais e sucessivas, vencfveis no último dia útil, a partir do mês de outubro de 1992, observado
o seguinte:
a) em outubro de 1992, o imposto referente aos meses de janeiro e fevereiro;
b) em novembro de 1992, ·o imposto referente aos meses de março e abril;
c) em dezembro de 1992, o imposto referente aos meses de maio e junho;
d) em janeiro de 1993, o imposto referente aos meses de julho e agosto;
e) em fevereiro de 1993, o imposto referente aos meses de setembro e outubro;

fJ em março de 1993, o imposto referente aos meses de novembro e dezembro.
III - o dos meses do ano-calendário de 1993, em dez quotas mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil, a partir do mês de abril de 1993, observado o
seguinte:
a) em abril de 1993, o imposto referente aos meses de janeiro e fevereiro;
b) em maio de 1993, o imposto referente aos meses de março e abril;
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c) a partir de junho de 1993 até janeiro de 1994, o imposto referente aos respectivos meses imediatamente anteriores.~ - -§ 1? As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão optar pelo pagamento do imposto correspondente aos meses dos anos-calendário de 1992 e 1993,

calculado por estimativa, da seguinte forma:

I -o relativo ao ano-calendário de 1992, nos meses de outubro de 1992 a março de 1993, no último dia útil de cada um, dois sextos do imposto e adicional apurados em balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho de 1992;
II -o relativo ao ano-calendário de 1993, na forma do § 3? do artigo 85.
AP. disposições deste artigo aplicam-se também ao pagamento da con-·
tribuição social sobre o lucro (Lei n. 7 .689, de 1988), correspondente ao período~
base encerrado em 31 de dezembro de 1991 e ao anos-Càlendário de 1992 e 1993,
§ 2?

estendendo·se o mesmo regime ao imposto sobre o lucro lfquído (Lei n. 7.713, de

1988, artigo 35), enquanto este vigorar.
§ 3? O Imposto sobre a Renda e a con~ribuição social serão convertidos em
quantidade de UFffi diária pelo valor desta no último dia do mês a que corresponder.
§ 4? É facultado à pessoa jurídica pagar antecipadamente o imposto, düodécimo ou quota.

§ 5? A partir do mês de fevereiro de 1994, as pessoas jurídicas de que trata este artigo iniciarão o pagamento do imposto referente aos meses do ano em curso.

Art. 88. O disposto no artigo 39 aplica-se, no que cu\Jber, ao pagamento
do imposto calculado por estimativa previsto nos artigos 85 e 86.
Art. 89. AP. empresas que optarem pela tributação com base no lucro presumido deverão pagar o Imposto sobre a Renda da pessoa jurídica e ·a contribuição
social sobre o lucro (Lei n. 7 .689, de 1988):
I- relativos ao período-base de 1991, nos prazos fixados na legislação em
vigor, sem as modificações iritroduzidas por esta Lei;
II - a partir do ano-calendário de 1992, segundo o disposto no artigo 40.
Art. 90. A pessoa jurídica que, no ano-calendário de 1991, tiver auferido
receita bruta total igual ou inferior a um bilhão de cruzeiros poderá optar pela
tributação COIIJ. base no lucro presumido no ano-calendário de 1992.
Art. 91. AP. parcelas de antecipação do Imposto sobre a Renda e da contribuição social sobre o lucro, relativas ao exercício financeiro de.1992, pagas no ano
de 1991, serão corrigidas monetariamente com base na variação acumulada do INPC
desde o.mês do pagamento até dezembro de 1991.
Parágrafo único. A contrapartida do registro da correção monetária referida neste artigo será escriturada como·variação monetária ativa, na data do balanço.
Art. 92. Fica reduzida para zero a alíquota do Imposto sobre a Renda na
fonte sobre valores remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, destinados ao pagamento de comissões e despesas, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valares Mobiliários, incorridas nas
operações de colocação, no exterior de ações de companhias abertas domiciliadas
no Brasil.
O artigo 1? e o artigo 2? do Decreto-Lei n. 1.804<32) , de 3 de setem.bro de 1980, passam a vigorar com as âegulntes modificações:
Art. 93.
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"Art.

1~

§ 3?

O regime de que trata este artigo somente se aplica a remessas

de valor até quinhentos dólares norte-americanos~ ou o equivalente em outras
moedas.

Art. 2?
II .:. dispor sobre a isenção do Impo5to sobre a Importação dos. bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos~ ou o equivalente en1 outras moedas, quando destinados a pessoas físicas.

......................................... .........--------·-·-······--·---···········--·-··· "
~

Art. 94. O Ministro da Econo.nia, Fazenda e Planejamento expedirá os a tos
necessários à execução do disposto nesta Lei, observados os princípios e as diretrizes nela estabelecidos, objetivando, especialmente, a simplificação e a desburocratização dos

procedi~entos.

Parágrafo único. . Para efeito do disposto neste artigo, o Ministro da Economi.?., Fazenda e Planejamento fica autorizado, inclusive, a permitir a substituição

da consolidação dos resultados mensais da pessoa jurídica pelo cálculo do imposto mediante levantamento direto de balanço trimestral, semestral ou anual.
·Art. 95. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá em 1992
e 1993, alongar o prazo de pagamento dos impostos e da contribuição sócia! sobre
o lucro, ~e a coqjuntura econômica -assim o exigir.
Art. 96. No exercício Ímanceiro de 1992, ano-calendário de 1991, o contribuinte apresentará declaração de bens na qual os bens e direitos serão individualmente avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro de 1991, e convertido
em quantidade de UFffi pelo valor desta no mês de janeiro de 1992.
§ 1? A diferença entre o valor de mercado referido neste artigo ·e· o Constante de declarações de exercícios anteriores será considerada rendi'mento isento.

§ 2? A apresentação da declaração de bens como estes avaliados em valores
de mercado rião. exime os declarantes de manter e apresentar elementos que permitam a identificação de seus custos de aquisição.
§ 3? A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor
informado, sempre que este não mereça fé, por notoriamente diferente do de mercado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa
ou judicial.
§ 4? Todos e quaisquer bens e direitos adquiridos, a partir de 1° de janeiro de 1992, serão informados, nas declarações de bens de exercícios posteriores,
pelos respectivos valores em UFIR, convertidos com base no valor desta no mês
de aquisição.

§ 5~ Na apuração de ganhos de capital na alienàção dos bens e direitos de
que trata este artigo será considerado custo de aquisição o valor em UFIR:

a) constante da declaração relativa ao exercíc\o. financeiro de 1992, relativamente aos bens e direitos adquiridos até 31 de d~zeínbro de 1991;.
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b) determinado na forma do parágrafo anterior, relativamente ·•os bens e direitos adquiridos a partir de 1° de janeiro de 1992.
§ 6? A conversão, em quantidade de UFIR, das aplicações financeiras em
títulos e valores mobiliários de renda variável, bem como em ouro ou certificados
representativos de ouro. ativo finari.ceiro, será realizada adotando~se o maior dentre os seguintes valores:
a) de aquisição, acrescido da correção monetária e da variação da Taxa Referencial Diária- TRD até 31 de dezembro de 1991, nos termos admitidos em lei;
b) de mercado, assim entendido o preço médio ponderado das negociações
do ativo, ocorridos na última quinzena do mês de dezembro de 1991, em bolsas
do País, desde que reflitan1 condições regulares de oferta e procura, ou o .;.à.lor
da quota resultante da avaliação da carteira do fundo mútuó de ações oú clube
de investimento, exceto Plano de Poupança e Investimento- PAIT, em 31 de dezembro de 1991, mediante aplicação dos pre_ços médios ponderados.
§ 7?
Excluenl·Se do disposto neste artigo os diraitos ou créditos relativos
a operações financeiras de renda fixa, qUe serão informados pelos valores de aquisição ou aplic~ção, en1- cruzeiros. -

§ 8?

.A isenção de que trata o § 1? não alcança:

a) os direitos ou créditos de que trata o parágrafo precedente;
b) os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1990, não relacionados na declaração de bens relativa ao-·exercfcio de 1991.
§ 9?
Os bens adquiridos no ano-calendário de 1991 serão declarados em
moeda corrente nacional, pelo valor de aquisição, e en1 UFIR, pelo valor de mercado em 31 de dezembro de 1991.
§ 10.

O Poder Executivo fica autorizado a baixar as instruções necessárias

à aplicação deste artigo, bem como a estabelecer critério alternativo para determinação do valor de mercado de títulos e valores mobiliários, se não oc-orrerem nego~ ciações nos termos do § 6?.

Art. 97. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a pardr de 1o de janeiro de 1992.
Art. 98. Revogam-se o artigo 44 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962,
os§§ 1~ e 2? do artigo 11 da Lei n. 4.357' 33 ', de 16 de julho de 1964, o-artigo 2?
da Lei n. 4.729'3 •>, de 14 de julho de 1965, o artigo 5~ do Decreto-Lei n. 1.060'30 >,
de 21 de outubro de 1969, os artigos. 13 e 14 dà Lei n. 7. 713, de 1988, os incisos
III e IV e os §§ 1? e 2? do artigo 7? e o artigo 10 da Lei n. 8.023, de 1990, o inciso
III e parágrafo único do artigó 11 da Lei n. 8.134, de 27 de dezembro de 1990 e o
artigo 14 da Lei n. 8.137'86', de 27 de dezembro de 1990.
Fernando Collor - Presiâente da República.
Marcílio Marques Moreira.
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ANEXO I À LEI N. 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Artigo 68:
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional
Denoi:: ·nação

Classe

Padrão

Quantidade

Auditor-Fiscal do
Tesouro Nacional
(Nível Superior)

Especial

Iam
Ia IV
Ia IV
I a IV

1.500
3.000
4.500
6.000

Técnico do Tesouro
Nacional (Nível Médio)

Especial

I a !II
Ia IV
!.a IV
. I a IV

1.800
3.600.
5.400
.7.200

Art. 68.

1~

2~
3~

1~

~
3~

Parágrafo único:
Carreira Procurador da Fazenda Nacional

DenominaçAn

Classe

Quantidade

Subprocurador-Geral de Fazenda Nacional

40

Procurador da Fazenda Nacional

1~

Categoria

255

Procurador da Fazenda Na"
cional

2~

Categoria

305

LEI N. 8.987 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição
Federai, e dá outras providências
O Presidente da República.

Faço saber o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 12 As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-sc-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis Contratos.-- -------
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Parágrafo únjco. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão c as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.
Art. 2•

Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em
cuja competência se encontre o serviÇo público, precedido ou não da execução de obra
pública, objeto de concessão ou permissão;
·
· II - concessão de serviço público: a delegaÇão de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por
sua conta e ·risco e por prazo determinado;

III -concessão de serviço público precedida da execução de obra pÓblica: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de
quaisquer obras de interesse público, delegad11- pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas
que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que
o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;.
IV- permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa fi.
sica ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e
risco~

Art. 32 As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder
concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários.
Art. 42 A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra
pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta
Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.

Art. 5• O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato
justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando
seu objcto, área e prazo.
CAPÍTULO II
Do Serviço Adequado
Art. 62 'Ibda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectívo·-coi1..trato.
§ 12 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidaae, generalidade, corteSia na sua prestação
e modicidade das tarifas.
§ 2" A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamen·
to e das instalações e a sua conservação. bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 32 Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio avisO, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e
-II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.·
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CAPÍTULO III
Dos Direitos c Obrigações dos Usuários

Art. 72 Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078' 11, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários:
I --receber serviço adequado;
II - receber do poder concedente c da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
·
·
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observadas as normas do poder concedente;
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V- comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;
VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços:
CAPÍTULO IV
Da Política Tarifária
Art. 82 (Vetado).
Art. 92 A tarifa do serviço público concedido será faada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta
Lei, no edital e no contrato.
§ 12 A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior.
§ 22 Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim
de manter-se o equilíbrio económico-financeiro.
§ 3• Ressalvados os Impostos sobre a Renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer trlbutos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 42 Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econõmico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitan-

temente à alteração.

-

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá
o poder concedente prever, em favor da concessionáría, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternatbras. complementares,
acessórias _oú de projetas associados. com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo lT desLa Lei.
Parágrafo único.-· As fontes de receita previstas neste artigo scriio obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro·âo
contrato.
Art. 12. (Vetado).
· (1)

Leg. Fed., 1990, pág. 1.032.

-
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Art: 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função'das características
técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.
-

CAPÍTULO V
Da Licitação
Art. 14. 'lbda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de
obra pública, será objeto de prévia licitàção, nos termos da legislação própria e com
observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.
,;
Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérioS:
I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
II - a maior oferta, nos casos de pagam!l,nto ao poder concedente pela outorga de conce'ssão;
III -a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II deste artigo.
§ 1• A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras c fórmulas precisas para avaliação econômico'financeira.
§ 2• O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou
firianCeiraménteIncompatíveis com os objetiVos da licitação.
§ 3' Em igualdade 'de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira.
Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá carátcr de exclusivi·
dade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou económica justificada no ato a que
se refere o artigo 5' desta Lei.
Art. 17. Considerar-se-à desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados
em lei e à disposição-de todos os concorrentes.
Parágrafo único. Considerar-s_e-á, também, de5classificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político=administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite-de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade.
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber. os crité:do_s e as nor:mas gerais da legislação própria sobre Iicitações e contratos e conterá, especialmente:
I - o objeto, metas e prazo da concessão;
II - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
II; - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitaÇ.ào e asM
sinatur ... do contrato;
IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetes necessáríos à elaboração dos orçamentos e apresentação das
propostas;
V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferiÇão da cnpflridade técnica, da idoneiâ-ade finan~céira e da regularidade j_urídica e fiscal;
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VI - as passiveis fontes d_e receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetes associados;

VII -os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações c expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço; ·

VIII - os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
IX- os critérios indicadores, fórmulas c parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e económico-finanCeiro da proposta;
X -a indicação dos bens reversíveis;

XI -as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão
postos à disposição, nos casos em que bouver sido extinta a concessão anterior;

XII - a expressa indicação do responsável pelo õnus das desapropriaçÕes necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
XIII - as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que
for permitida a participação de empresas em consórcio;
XIV - noS casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as
cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta Lei, quando aplicáveis;

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra
pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico
que permitam sua plena caracterização; e

XVI - nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.

Art. 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em ccinsórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

r -comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, sUbscrito-pelas consorciadas;

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo anterior, por parte de cada consorciada;
IV- impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
§ 12 O lic•l.ante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a conHIIf.uiçãO e regiStro 9-o consórcio, nos termos do compromisso referido no inciSo 1 dmd.1: artigo.
§ ze A cm J" asa líder do <::onsórcio é a responsável peranteo podt!r concedim:-te pelo cumprim{:rd.o do c-ontrato de concessão, sem prejUízo da responsabilidade_ solidária das _dcmw;: c.~onsorciadas.
o

Art. 20. J•: facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no
interesse -do SC"-rvn;o-u ser concedido, determinar que o licitante vencedor. no caso
de consórcio, se c:oustltiia em empresa antes da celebração do contrato_ · __ _
Art. 21.

r'" (•st_udos, inve-stigações, levantamentos. projetas, obras e desp~

sas ou investimt·ntos .Ja ef~tuados. _vtncula~os à concessão_, de utilidade para a li·citaçào, realizadw! pelo poder concedente ou tom a su~ autoriza-ção, estarão à dis-
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posição dos inler.•msados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os di~_pêndios correspondentes, cHJ"'cificados no edital.
- - -- Art. 22. 1;; assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidilo sobre atos,
contratos, decis•w:l ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões.

CAPÍTULO VI
Do Contrato de Concessão
Art. 2!'!.

Huu cláusulas essenciáis do contrato de concessão as relativas:

I - ao objc1.n, à ãi"C:a e ao prazo da concessão;
.II - ao modu, forma e condições de prestação do serviço;
III -aos cril.r;rios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
·
iv _ ao prm;u do serviço e aos critérios e procedimentos para o réàjustc e a revisão das tarifas;
V- aos din•ilos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusiv" "" relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e
expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos
equipamentos e dus instalações;
VI :.... aos direitos e deveres dos usuários para obtenÇão e utilização do serviço;
VII.- à fonnn de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos
e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
VIII _ às pnnalidade; contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;
IX - aos COAilS de extinção da concessão;
X - aos bcnH reversíveis;
XI - aos critririos para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessiontíria, quando for o caso;
XII- às condições para prorrogação do contrato;
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;
XIV- à cxigilnciada publicação de demonstrações financeiras periódicas da
concessionária; c
XV- ao foro e ao modo ami~:ãvel de solução das divergências contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:
I - estipular os cronogramas fisico-financciros de execução das obras vinculadas à conces:: .o; e
II - exigi garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações
relativas às ot· · :s vinculadas à concessão.
·ietado).
Art. 24.
Art. 25. . ::cuinbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder , 0r todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuário~
ou a terceiros. ser. ~ue a fiscalização exercida pelo ór~ão competente exclua ou atenue essa.responsa:.:lidãde.
.
.-- -
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§ 1• Sem preJuízo da responsabilidade a que se refere este artigo. a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de
projeLos associados.
§ z• Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se
refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado. não se estabelecendo
qualquer relação jurídica eiitre os terceiros e o poder concedente.
§ 3• A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.
Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente.
§ 1• A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.
§ 2• O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.
Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia ànuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.
Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o "caput"
deste artigo o pretendente deverá:

I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; c
II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.
Parágrafo único. Nos casos em que o organismo financiador for instituição
financeira pública, deverão ser exigidas outras garantias da concessionária para viabilização do financiamento.
·
CAPÍTULO VII
Dos Encargos do Poder Concedente
Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
I - regulamentar o serviço concedido e fisçalizar permanentemente a sua prestação;
··

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III - intervir na prestaçã.o do serviço. nos casos e condições previstos em lei;
IV- ~xtingllir a concessão, -nos ca-~os Pre;isto s_ nesta Lei e na forma prevís.:
ta ::10 contrato;
0

V- homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei,
das normas pertinentes e do contrato;

VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço c as
cláusulas contratuais da ~oncessão;
VII- zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e s~olucionar queixas c reclamaçõeS dos usuários, que serão cicntificãdos, cm ·até lririta dias, das pro~
·vidências -tomadas;
--
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VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações. diretamente ou mediante outorga de poderes b. concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
·· · IX ~ declarar de necessidade ou utilidade pública, púà 'os fins· de instituiçfto
de servidão administrativa~ os-bens m!cesS'âriris à eXeCuçãO' 4c Serviço' Ou Obri{pU·
blica, promovendo·a ·diretamente ou mediante outorga de poderes ~ cori.'cesSionária,
caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
X- estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do m~io arribiente e conservação;·
' ,..,~·
XI - inéenÚv·a:r 'a co;,petitividade; e "·.
XII _:estimular a formação de associações. de usuários para defe5a de interesses relativos áo serviÇo.
.: . . -~-· '-'·· . ,:,.
.,
··; ...•...
Art. 30.· No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, ccintabilidad~ :recursos técniços, econômicós e .finan·
ceirós ·da cozl'Ces.Sionáiia. . ~
·
·
- -. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita poiintenD.édici de órgão
técnico do. poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e; periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão cómposta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários;
CAPÍTULO YIII

Dos Éncargos da Concessionária
Art. 31.

Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato; -- II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários,
nos termos definidos no contrato;
IV- cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais
da concessão;

V - permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso, em qualquer época, às obras. aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como
a seus reg-istres contábeis; ---

VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato·

.

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço bem
como SE:· urá~los adequadamente; e
'

v; . -

do serv

p,

captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação

:rafo_ único_. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feit~s pela con' serao regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabaihista. ·o se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pe·la conce.s. nária e o poder concedente.
--- -cessionc..
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CAPÍTULO IX
Da Intervenção
Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,, regulamentares ·e legais pertinentes.
Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que
conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites
da medida.
Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as eausas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 1• Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de se1;1 direito à indenização.
§ 22 O procedimento administrativo a. que se refere o "eaput" deste artigo deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se
inválida a intervenção.
Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas
pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

CAPÍTULo' X
Da Extinção, da Concessão
Art. 35. Extingue-se a concessão por:
I - advento do termo contratual;
II - encampação;
III - caducidade;,
IV - rescisãÓ;
V - anulação; e
VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.
§ 1~ Extinta a concessão, retórilam -ao puder concedente todos os bens reversíveis, direitos c privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.
§ 2• Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder
concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.
§ 3• A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.
§ 4• Nos casos previstos -nos incisos l e II deste artigo; o-poder concedente,
antecipando-se à extinção da concessão, prOcederá aos levantamer,tos e avaliações

necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta Lei.
- ~
Art. 36.

A reversão do advento do termo contratual far-se-á com a indenF

zação das parcelas dos investimentos víri.Culados a bens reversíveiS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizadps·.cpm o objetivo de garantir a con-

tinuidade e atualidade do serviço concedido.
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Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivos de interesse público, mediante lei
autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará. a critério do
poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das san-.
ções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27, e as normas
convencionadas entre as pa_r.~es.
,
§ 12 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando:
I -o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critéiios, indicadores e parâmetros definidores da qualida:
de do serviço;
II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais
ou regulamentares concernentes à concessão;
. , _,,.,.
III - a c 0 ncessio~ária paralisar- o serViço ou concorrer' para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;~ ·
· '.,__
•·IV ..:. a conc~sionária p~rder ·as condiçõ~s ~êonÕmÍ~as, técnicàs 'ou ~peracio- ·
nais para manter a adequada prestação do serviço coriéedido;'
··
·
V - a concessionária não cumpri~ as penalidades impostas por infrações, nos
devidos prazos;
·
- ·- ·· ·
VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestaçã<_? do serviço; 'e
VII - a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por
sonegação de tributos. inclusive contribuições sociais.
§ 22 - A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 32 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de
comunicados à concessionária. detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 12 deste artigo. dando-lhe um prazo para conigir as falhas e transgressões apontadas c para o enquadramento, nos termos contratuais.
§ 42 Insteurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a
caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de
indenização prévia, calculada no, decurso do processo.
§ 52 A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma
do artigo 36 desta Lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos
danos causados pela concessionária.
§·
Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer
espécie · responsabilidade em relação aos encargos, õn,s, obrigações ou compromissos .n -terceiroS OU com empregados da concessionária.
A
'9. O contrato de concessão poderâ ser rescindido por iniciativa da concession:
. no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concP.dente, n. iiante ação judicial especialmente intentada para esse fim.

Pan ·rafO Unico. Na hipótese previSta rio -'-'caput" deste artigo) os serviços
prestados ··da concessionáiiã não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a
decisão ju\.o .dai transitada em julgado.
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CAPÍTULO XI
Das Permis~ões

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante coill;ra•
to de adesão; que: observará os termos desta,Lei,. das demais .normas pertinentes e
. c;!<>. edital ,de.Jicitação,.inclusivc quanto à precariedade e à,revogabilidade unilate,,
. raldo contrato pelo poder concedente.
.;. '·' "''"". , .. · -.· ·'· '·"'.
" , ..
Parágrafo único: ·. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.·
CAPÍTULO XII
··
-------- - - · · ·· · : ·' .. , . : . :. ·' ·. • Disposições Finais e Transitórias :

..•.. ~ ..l ' '
-::"~

r·:~:·:,_"'\··

•

------

----~~ _, ...... , .• ., •. l :;~---~,~:~- .. ·~'

,.;,_,.;. -~'·~

~ --:;:;'1' <..'. "--~

2--.!;

.

•'>

'!

:~

--~

'·
.

·:

·..

.

Art. 41. O disposto nesta Lei não se aplica à concessão, permissão e. autori. zação para o semçl!.de..radiodifu~ão,f!onora
eAe.~~~s ~ j~ag!'J?S·. ... • . . .
-~1.' -~
.·._<;;;-:._(~-- ·',--"... :/.
,.,o;~....... .:·· ··~ .. .; ,. :··. ,; '.
Art. 42. . As concessões de serviço público outorgadas anteriormente. à. entra·
. da .em viga;~: .dllSta Lei consideram-se yálidas_pelo prazo fixado no contrato ou no ato
. de àütOrga;· observado 0 dispó~to'no artigo 43 desti(LeL'·'·'~'" '-'-'''' 0 . " : · : ' · · ·
·.•. ~.
. ' ' I . · ' .' .. ·..
, ,_
·: .. .' •,,; -~-~ •. : ... ·~·-:•'J.i).i \'~·•·:::.:.~-:_: ... ;._ ~ ..... : ......
§ 12 Vencido o prazo da concessão, o poder concedente procederá a sua lici:
•.•

'•

-

'.

.,

'.-.

·"-

•.

•

- .•

·-···· •·•

·taÇão~· nOS té~os d~~~-~~~::·--:~ ~--~:;~ ;·_·;·; ~~~ --~)·- ~-< ~-.. --~~)~:~~~-~~ ~:.-'.••· ~~:~:~-~~- ~- ~~~-;'~~- ~;;. :·
.. _ _ .§ 2\l . :,As ço~ces!!ões em çar,áter.precário, as que estiverem com prazo vencidi)' e as'qúé 'estiverem· 'em vignr'por pràzo indetii!'rininadó; inclúsive'por força dele-

gislação ànt'erior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização 'dos levantiunen:tos e avaliações indispenSáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior
a.l!4
(vinte
e quatrotmeses.·
......... _.._. .__.................
. ... . ... . . '• , ...
__
... . •... .
... ' .
•;.,··.
•
'-' •.!'•-.:.:-.:."'.._.
. . Art, 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas
_.sem li~~~~~~ ~--~g~ncil:l_·d~ q~~~tit~ção d~-.!-~~~::~,~· -~-~ ~.::~~~-:;; 1 ')::b ~'.,·: _5
Parágrafo único •. · Ficam também extintas todas as concessões outorgsdas sem
licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham
sido iniciados ou'que se encontrem pm:alisados quando. da entrada em vigor desta Lei.
Art. 44.. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas,
na data da publicação desta Lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano efetivo de conclusão das obras.
"":~·--

~-~--..--·

PS.rágrafo únicO.

·-~------· ~-

~·

Caso a concessionária não apresente o plano a que se re~

fere este artigo 'ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da
obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão, 'relativa a essa obra.
· Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os artigos 43 e 44 desta Lei, o poder
concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os tecursos da nova licitação.
Parágrafo único.- A licitação de que trata o "caput" deste artigo deverá obrigatoriamente, levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso III do artigo 15 desta Lei.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 47. R"vogam-se as disposições em contrário.
F.ernando Henrique Cardo~o --:-~residente da República.
Nelson Jobim.

.
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
Nos tennos do arl 376, letra c, do Regimento lntemo, combinado com o art 4° da Resolução rl' 37, de
1995, do Senado Federal, os Projetos de Decreto Legislativo rl's 68, 69, e 70 de 1996, lidos anteriormente,
terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis pararecebimento de emendas, lindo o qual a referida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual parlodo, para opinar sobre as proposições.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO W 161, DE 1996 .

Estabelece os critérios de rateio do
Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal - FPE, com fundamento
no § 2" do art. 2" da Lei Complementar rl'
62, de 28 de dezembro de 1989.
Arl1° Os critérios de rateio, para efeito de cál·
culo do Fundo de Participação dos . Estados e do
Distrito Federal - FPE -, passam a ser os fixados
nos tennos desta lei, com base na apuração do Censo de 19!i1, atualizada periodicamente péla Fundação IBGE.
.
Arl 2" Os índices indMduais de parlicipação
dos Estados e do Distrito Federal no FPE, observado o disposto no arl 2", I e 11, da Lei Complementar
n• 62, de dezembro de 1989, serão decorrentes dos
seguintes critérios:
I - setenta por cento do resultado da aplicação
dos percentuais relativos à população de cada unidade da Federação no total da população nacional;
11- vinte e cinco por cento do resultado da apli·
cação dos percentuais correspondentes ao índice inversamente proporcional à renda per caplta de cada
Estado ou do DF, tendo-se como cem por cento a
renda per capita média do País;
III - cinco por cento do resultado dos percentuais relativos à área territorial de cada unidade da
Federação, no total da superfície nacional.
§ 1• Para os efeitos desta lei, até o último dia
útil de cada exercfcio, o Tribunal de Contas ela-União
comunicará ao Banco do Brasil SIA os índices individuais de cada Estado e do Distrito Federal, que prevalecerão para o exercício subseqüente.
§ 2" A Fundação IBGE divulgará as atualizações eventualmente havidas na população, área geográfica_e renda per capita, ao Tribunal de Contas da
União, com a necessária antecedência para que

..
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seja atendida, temporariamente, a obrigação prevista no parágrafo anterior.
Art 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

JustificaçãO
Até a edição da"Lei Complementar n• 62, de 28 de
dezembro de 1989; as normas-que regulamentavam
a distribuição das receitas tributárias estavam contidas nos arts. 83 a 95 do Código Tributário Nacional.
Quanto ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federai-.FPE, os critérios para a sua formação eram os seguintes (arl 88 do CTN):
1) 5% (cinco por cento), proporcio_natmente à
superffcie de cada Estado;
·
· -.
2) 95% (noventa e cinco por cento), proporcionalmente ao coefiCiente individual de parlicipação,
resultante do produto do fator representativo da população (arl 89 do CTN), pelo fator representativo
do inverso da. renda per caplta (arl 90) de cada Estado.
.
A referida lei complementar, em seu Anexo
Único, fixou, porém, os coeficientes individuais de
participação no FPE, a partir de um acordo provisório estabelecido a nível do CONFAZ (Conselho de
Secretários da Fazenda dos Estados e DF), pelo
que se pode deduzir, a partir de uma negociação política, dividindo as unidades da Federação em dois
blocos (arl 2"). O primeiro, constituído pelos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
destinando-lhe 85% dos recursos. O segundo, formado pelos EStados das regiões Sul e Sudeste, atribuindo-lhe 15% do fundo.
Acontece que, apesar de justa esta divisão, verificou-se, posteriormente, que a repartição indMdual
está encenando contradições e desigualdades que
merecem ser urgentemente reparadas, para o que se
propõe a adoção de critérios técnicos e objetivos para
a composição dos íncfiCes, o que, aliás, está previsto
no próprio texto da referida lei complementar.
Ademais, essas contradições foram-se agravando, no decorrer do tempo, devido às modificações estruturais, conjunturais e residuais sócio-econõmicas do País, o que as toma atualmente inadministráveis.
Como comprovação desses argumentos, bastaria que se aplicassem ao FPE as aluais regras do
CTN, para demonstrar, claramente, as atterações
substanciais que sofreriam todos os índices.
Contudo, sabe-se que aquelas regras (as do
CTN) atualmente já não mais seriam adequadas,
pois ali estão contidas várias ponderações quanto·
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aos fatores de população, que terminam por igualar
unidades da Federação de uma mesma região, com
populaÇões desiguais e demandas diferentes.
Têm-se como indiscutivel que a pressão social por
investimentos públicos~ !!ma relação diretamente
proporcional à população· de cada unidade da Federação, cabendo 1ãcHiomente uma pondeiação justa quaniãZão inverto à renda per capila dessa população;
sadoseu'valorquantoàrendanacional,dadoocaráter
recfiS!nbutivo do Fundo. O fa!Or área· territorial deve ser,
também, considerado, com uma porideração não superiora5%-comooquetemsidoaté·en1ão.-. . .. · .
Após o exposto; proponho a presente lei ordinária e especffica, adotando-se. os seguintes critérios de raieià do FPE:" '·· ·· •
--.. ' 1-, S(atenta por cento. peiO _resultado da apr!CÍtçãÓ
cJo$" percentUais relativos à 'popuiaçãô c:ki cada unidade
daFederaçã<i,nototaldápopulação'nacional;..
.
., n-.:.. vinte e cinco por cento, quanto ao resultado ·
da aj,nciiÇãó' dos pj,jii:e:OíuaisCôrrespondentes ao
diée inversainente proporcional à ·renda per· caplta '
de cada Estado ou dQ DF, tendo-Si! como cem por·
cento a renda per capiÍ8 rÍlédia do País;
·
·
.. ' m. :::
por'cento,
relação" ao resultado dós :.
percentuais relativos· à área territOrial de
Unidade ·:
da Federação, no. total !ia superffcie naciOnal. ' ... · ·· · ,
' . ... Está 'P·~-..,..,...~-· se adotadaS
.
-regras aqui. fixa-.'
..
das, conquanto attere o quadro .de distribuição em vi-' .
gor, resultaÍ'á maior jusliça para o. sistema de distnbui-.
çãô das ieééitastributárias,
vitàl que é para a ma- '
nutengão e harmonização da federação brasileira.
· lrís Rezende, Senador.-

na

rn:=:

ctnco

em

cada

as·

tão

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 62, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1989

Eslabelece normas sobre o cãlcuto,
a entrega e o controle das liberações dos
.recursos dos Fundos de Participação e
dá outras providências.
Art. 2" Os recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal - FPE serão distribuídos da seguinte forma:

§ 2" Os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a partir de 1992, serão fixados em lei especffica,
com base na apuração do censo de 1990.

(A Comissão de Assuntos Económicos- Decisão Tenninativa.)
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o SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
projeto será publicado e remetido à comissão competente, devendo ter sua tramitação iniciada a partir
do dia 1° de agosto do corrente ano.·
.. · O SR. EDUARDO. SUPUCY ··Sr.· Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O. SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Tein ·Ex" a paravra; por 5 minutos.· · ·
O SR.· EDUARDO SUPUCY· ·(PT-SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem· revisão do orador.) -: Sr. Presidente, perante a Comissão de Assuntos· Econômicos; os Senadores·da Bancada do
PT: o'L!der, Senador-José Eduardo Outra; o Senador Lauro Campos, a Senadora Marina Silva e eu
próprio.-, estamos apresentando um requerimento
qué,' dada' a súa reievãilcia, consideramos importan~é registrar dá trlbuna do Senado: ' ,, '. .

v:

'."~

~:.

·~

>•,.:

•'."'\

~·:•''

•'-

',~r'

•"•

. Nos te1nlos. do ártigo .90, . inciso V, do
.,.... RegímenlO lnrerno do Senado Federal, oorniJi.
nado com o art. 49, inciso. X. da Constituição
Federal, requeiro sejam convocados os Senhores GUSTAVO BOISSIERE LOYOLA,
Presidente do Banco Central do Bras~l, e
···':'·'SÉRGIO CUTOLO, Presidente da Caixa.Eco. '~- .· nômica · Federal, para prestarem esclareci.. " mentos 'à Comissão de Assuntos Econõrricos

desta Casa, a respeito das negociações atual.· ·· mente em curso entre os dois órgãos públicos,
·com vistas ao saneamento· da situação patri.monial defici1ária do Banco BamerindUs S.A.

Jusllficação
De acordo com o noticiário da imprensa, o saneamento do "déficit" patrimonial do
Banco Bamerindus S.A. teria envolvido,
numa primeira etapa, a transferência da Bamerindus Seguros para a Bamerindus Participações de todas as ações do referido banco (29,35% do capital votante). Em seguida,
a Bamerindus Participações teria transferido
à Bamerindus Seguros todas as ações da
lnpacel (0,55% do capital votante). Numa
terceira fase, a Bamerindus Participações
teria transferido ao Banco Bamerindus todas
as ações da Bamerindus Seguros (66,14%
do capital votante) e 60,18% do capital total,
bem como , tftulos de responsabilidade da
Superintehdêricia Nacional da Marinha Mercante .:. SUNAMAM. Rnalmente, autorizado
pelo Banco Central do Brasil, o Banco Bamerindus teria transferido à Bamerindus

00494

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Participações ·créditos de difícil liquidação e
créditos concedidos a empresas coligadas.
Conforme, ainda, o noticiário da imprensa, a próxima etapa do saneamento financeiro
em causa consistiria na. compra, peta caixa
Econômica. Federal, .da carteira imobiliária do
Banco Bamerindus, avaliada em R$2,3 bilhões. Essa operação,. por seu turno, decorreria
. da necessidade de obtenção de recursos pelo
Banoo Bamertndus, para fazer face a compromissos relativos a empréstimos que lhe foram
concedidos pela própria.CEF, no mercado interbancárto, e que somariam aproximadamente R$1 bilhão.
A decisão polítiClj. de· usar a CEF para
socorrer.· o. Banco Barnerindus já teria .·si.do
tomada, sucedendo, no entanto, que, diante
. da impossibilidade de utilização de recursos
do PROER sem a transferência do controle
acionário da instituição, a equipe económica
· do atual· Governo estaria buscando outras
a~emativas para viabilizar a operação, tal
como a utilização de recursos da própria
CEF ou a captação de recursos no mercado.
Todavia, a reestruturação societária do
grupo Bamerindus não soluciona os problemas de liquidez do Banco BanÍerindus, servindo apenas para equilibrar o seu balanço,
uma vez que a transferência de créditos de
diffcil liquidação para a holdlng do grupo
evitaria a necessidade do registro de prejuízos e correspondente provisionamento, contornando-se, assim, as exigências da regulamentação bancária em vigor.
Ademais, o Banco Central, ao autorizar a
referida reestruturação socletária, incorreu em ·
grave e flagrante violação ao dsposto no art 34
da Lei ri' 4.595, de 31.12.64, que disciplina o
Sistema Financeiro Nacional. Com efeito, mencionado dispositivo legal veda expressamente a
concessão, pelas instituições financeiras, de
empréstimos a empresas coligadas, sendo notório que o Banco Bamertndus praticou diversas
operações da espécie (objeto de transferência
à holding do grupo), como expressamente reconhecido na nota distribuída peta instituição ao
mercado, e na qual encontra-se expressamente
assinalado que tal transferência foi autorizada
pelo Banco Central.
.
Outrossim, também importa destacar
. que o art. 17 da Lei n• 7.492 ("Lei do Colarinho Branco") tipifica a concessão de em-
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préstimos pelas instituições financeiras a
empresas coligadas como crime,. punível
com a pena de prisão dos administradores
responsáveis pela ocorrência. E$se, aliás,
foi o prócedimento ilegal mencionado no ato
do Bancp Central, datado de 20 de. julho de
1994, .determinante da liquidaçãq .extrajudicial do. Banco Garavello e firmado pelo. E1ntão P[!lsidente do BC e atual Ministro da Fazenda,. Sr. Pedro Malan. Por o!Jiro lado, os
empréstimos a coligadas também . cqnstituem uma das principais acusações formul<!-das pelo BC contra. os dirigentes do Banco
Económico.
Em face, pois, dos fatos relatados, irilpõe-se o comparecimento dos nomeados
da CEF perante a
Presidentes do BC
CAE, para os devidos esclarecimentos.

e

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Há
· ·
·
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por 20 minutos, por permuta com o Senador
Lúcio Alcántara
O SR. PEDRO SIMON {PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do oraqor.) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero crer que a
exposição feita pelo nobre Senador Eduardo Suplicy
deverá ter, tenho certeza, o devido esclarecimento
na Comissão de Assuntos Económicos e nesta
Casa
Na verdade, surgiram várias interrogações que
devem ser esclarecidas. O Presidente da República
afirmou que não teve nenhuma interferência nessa
questão. A imprensa publica que houve uma reunião
entre o Presidente da República e o Presidente do
Banco, no Palácio do PlanaHo. Do que trataram, do
que não trataram, não sei. A imprensa publica que a
Caixa Económica Federal não tem nenhum interesse nessa aquisição - a: sua diretoria é absolutamente contrária -, mas é uma detenninação que a Caixa
tem que aceitar. Então, todas essas questões devem ter um amplo e completo esclarecimento por
parte do Governo, principalmente em se tratando de
um Senador que tem sua vida pública fiscalizada,
para com quem tenho o maior respeito, ex-Ministro
da República, um dos coordenadores da campanha
presidencial do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Por isso, trago aqui o meu endosso à manifestação feita pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy na
expectativa de que as respostas venham e _que o,
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Governo aja com o devido cuidado e a devida compreensão em mais essa matéria tão delicada, envolvendo a. questão bancária
Sr. Presidente, estava desde anteontem me preparando para. vir à tnbuna fazer um a~lo e também
trazer felicitações. Havia uma movimentação murro
grande dirigi$ a.o Presidente Clinton .com relação às
aplicações da. Lei antiCuba, uma lei ridícula, incompreensível. Não fiCa bem para uma nação como os Estados Unidos tomar uma decisão como aquela que a
maioria do Congresso Repubftcano toll)OU de flão Só
manter. a proibição de negociações de- Cuba com os
americanos, mas também proibindo que qualquer empresa que tenha qualquer tipo de negociação com
Cuba possa entrar e negociar com os Estados Unidos.
A primeira empresa que teria sido atingida é exatamente.uma empresa canadense.
Felizmente, o Presidente Bill Clinton adiou a
aplicação desse item. Entendo até que ele adiou e
não vetou por .urna questão eleitoral, _porque sabemos.que a colônia cubana.dos que fugiram de Cuba
é forte nos Estados Unidos, principalmente nos Estados do Sul. Então, o Presidente Clinton teve a sensibilidade de adiar essa questão para fevereiro e
quero crer que até lá isso esteja equacionado. Essa.
é urna medida cruel, injusta e incompreensível por
parte da única potência militar existente no mundo
contra uma ilha que- pelo amor de Deus- não oferece perigo de nenhuma natureza.
· · Sr. PreSidente, Srs. Senadores, os meus amigos
que voltaram há poucos dias de Cuba, inclusive o ilustre Senador do Paraná, são tes!ElJnunhas de que está
na hora do Fidel Castro encontrar uma saída interna
's pessoas que têm falado com ele cf!Zem que já o en•.:~ntram - e é nonnal - mais cansado e esgotado. S.
Ex" tinha que encontrar uma solução interna; uma solução de abertura democrática, onde, não tenho nenhuma dúvida, pudesse haver democracia interna Assim, ele teria condições de manter o seu partido e a
sua gente para encontrar um sucessor enquanto ainda
vivo, sendo o ·grande chefe político, mas tendo à sua
frente um presidente.

É assim que entendo. Mas sabemos que essa
não é a causa, porque o mundo está cheio de ditaduras e nem por isso os americanos tomam ou deixam de tomar posição contrária. Se os Estados Unidos fossem um país amante da democracia para o
mundo inteiro e cobrassem o exercício dessa democracia, seria muito bom. Entretanto sabemos, principalmente •;ós, da América Latina, do Brasil, do Chile, do Par 1gua~ da Argentina e do Uruguai, do cha·
1.1ado Cor e Sul, que, manteve um longo período de

ditadura e arbitrio com a conivência ou quase apoio
do Governo americano, que as coisas não são bem
__ assim: Não é essa a argumentação de amantes da
derriciCraCia.
oS Estados Unidos poderiam e deveriam atender ó _que' hoje é urna ·aclamação unânime da América: A Organização dos Estados Americanos só teve
um .voto Contra:
dos: Estados Unidos, porque há
uirià :unariiínidade no sentido da reintegração de
Cuba. àquele organismo; para que ·se termine com
isso, que é uma .negatividade na democracia e no
ambiente diferente que
respira, hoje, na América
Latiila. .
.

o

se

Por isso, venho dizer que fiquei feliz com a decisão -do Sr. Clinton de não acatar urna cruel resolução.
na republicana no Partamento american_Ó: de Jr ao. extremo dos extremos, que é não só o
boicote americano a Cuba, ma.S o boicote de qualquer empresa, de .qualquer país que tivesse qualquer, tipq d.e. relação com Cuba de entrar nos Estados. Unidos e ter qualquer tipo de relação comercial
com aquele país. Felizmente, isso não entrou em vigor naquele pafs.-.
O Sr. Eduardo. Supllcy - Permite-me V. Ex"
um aparte?. (Assentimento do orador.) - Nobre Se:
nador, eu gostaria de dar apoio às suas reflexões. E
interessante observar que os países da Comunidade
Européia também resolveram alertar o Presidente
norte-americano no mesmo sentido de suas palavras; ou seja, de que era imprópria aquela punição
às empresas que, de alguma forma, comercializavam com Cuba. Porque o que deseja aquela lei é
que qualquer empresa que tenha, de alguma maneira, participação norte-americana e esteja em outro
país fique impossibilitada de comerciar com Cuba.
Os europeus consideraram essa uma atitude discriminatória inédita, que estava implicando em uma interferência inadmissível. Acred~o que será muito
mais adequado para o próprio propósito dos Estados
Unidos ver a situação em Cuba avançar no sentido
da democratização mais aprofundada de todas as
suas instituições, se, efetivamente, viabilizar a interação mais completa de Cuba com todos os países:
no plano cultural, no plano comercial, no plano dos
investimentos e ainda mais que Cuba vem levando
em conta as experiências dos países da área socialista, sejam aqueles que eram antes governados por
partidos comunistas - e já não mais o são - como
também as experiências da República Popular da
China, da República da Coréia do Norte e da República do Vietnã, que passaram a receber investimentos estrangeiros em larga escala. Nós, que estivemos naquele país no início do ano, tivemos a oportunidade de testemunhar isso - o. Senador Roberto
Requião, eu próprio, o Senador Antonio Cartos Vala-

da maio

00496

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dares, o Senador Esperidião Amin e outros Parlamentares que compuseram a delegação. Hoje, Cuba
está tendo uma interação muito intensa com a Espanha e com o Canadá, país vizinho aos Estados Unidos e que se dá tão bem com os Estados Unidos. Inclusive, o número de canadenses, de espanhóis e
de outros países europeus que visitam Cuba, hoje, é
muito grande._ Então, o_ que seria de se esperar até
para o processo de demQCratização, de ampliação
das liberdades p~lfticas ~m ·cubá, até ·se· êlíegál'ao
ponto de, lá, ser admitida a Organização Pluripartidária, uma maior liberdade de imprensa, tudo isso
adviria de um processo natural - acredito - e não
com esse tipo de lei tão drástica e discriminatória.
Creio que o _Presidente Bill Clinton, ao suspender a
aplicação da lei, tenha tomado uma providência parapensar melh,or _e convidar o, próprio Congresso Na,. .
etonal norte-americano a uma nova reflexão. É ·irri-'
portante que nós, no Congresso brasileiro, venhamos a convidar os Congressistas norte-americanos
a melhor refletir, porque não é nossa recomendação
a aprovação e a insistência nessa lei que merece
ser repensada pelo Congresso -dos Estados Unidos
da América. ·

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o aparte de

V. Ex~, principaln-JSnte porquê tícimce: Um fatO impor=
!ante, a que eu não tinha feito referência e é significativo: foi a Comunidade Européia -1em razão V.
Elé'- que fez questão de que chegasse aos Estados
Unidos a manifestação de que era um absurdo o
que esiavam fazendo. Então, não foi só a Organização dos Estados Americanos- OEA, mas a Comunidade Européia, como bem salientou V. Ex", que repetiu o apelo e o protesto feito pelos americanos.
V. Ex" também lembra muito bem que seria interessante e positivo se o Congresso brasileiro, nesse meio tempo, de hoje até fevereiro - prazo definido pelo Presidente americano para reestudar a matéria -, como outros parlamentos vão fazer, fizesse
chegar aos Estados Unidos, ao Congresso americano o nosso apelo no sentido de que esse não é o
melhor caminho, se eles desejam realmente a confraternização entre Cuba e o resto da América.
O outro assunto que me traz à tribuna é um assunto emotivo. Assisti, pela televisão internacional, a
visita de Nelson Mandela a Londres e ouvi o discurso que S. Ex" fez no Parlamento britânico. Ao mesmo tempo em que a televisão inglesa focalizava o
Sr. Mandela, na tranqüilidade, na serenidade do seu
pronunciamento, focalizava também a Sr" Margareth
Thatcher, apertando nervosamente as mãos, durante alguns trechos do discurso, elegante, diplomático,
!)la;> profundamente real sobre as injustiças que a
Africa do Sul sofreu, inclusive no Governo da Sr"
Margareth Thatcher.
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Penso, Sr. Presidente, que esse

foi

um dia ex-

traordinário: um cidadão que é hoje, para mim; no mundo, uma das pessoas que mais admiro e respe'rto, como
sfmbolo da deãiCação de urna -vida a urnà causa, que
passou anos numa prisão, sofreu o que sofreu, passou
por problemas famfliares depois de eleito presidente, e
tem a linguagem que tem, a grandeza que tein.
Quando ele analisa o que a África do- Sul sofreu, o que foi -o apartheld; o que foram as brutais
crueldades que o seu povo sofreu, sentimos no tom,
na voz, no olhar de Mandela que não é mágoa, raiva, ressentimento ou vingança que ele -está expressando, mas sim o desejo e a vontade de que ·corsas ·
desse tipo não mais se repitam no mundo. Be faz a
comparação entre o apartheid, quando o -negro era
considerado um ser diferente, e o mundo -assistia,
como assiste hoje milhões de pessoas morrerem de
fôme e as tremeildas injustiças entre os que têm e
os que não têm:. E chama a atenção para o fato de seu povo ter
conseguido ser gente e hoje 'poder viver. num pafs onde são irmãos brancos e pretos, e que o presidente eleito ontem esteve na prisão, mas hoje pode ser
() Che~ c!~~ n!lQr~s. E!e faz urn apelo, uma cobrança
ao mundo: que as grandes nações -eSienC!ain as
mãos para equacionar a questão da fome e da miséria -grandes injustiças que existem na humanidade.
Acredito, Sr. Presidente, que ninguém tem
mais autoridade do que Nelson Mandela para fazer
essa análise, para fazer esse pronunciamento, com
a inteligência e a oportunidade do momento. Hoje o
mundo inteiro respeita o Governo negro da África do
Sul, reconhecendo a miséria e a fome por que passa
não apenas a África mas pafses pelo mundo afora.

a:

E, neste momento, vem debate propostáteita
por grandes nações de que seja criado urna espécie
de tributo social, através do qual, em todas as negociações feitas no mundo, em todas as compras e
vendas feitas no mundo, um percentual fosse entregue à FAO, como uma espécie de imposto social,
que serviria para comprar alimentos e gêneros .de
primeira_ necessidade, a serem_entregues aos países mais necessitados.
·
Eu me emoCiono. E não gostaria que fosse
uma iniciativa pessoal, pela grandeza da questão,
mas ficaria mutto bem para o Brasil e para o Con-.
gresso brasileiro convidar o Presidente Nelson Mandela a visitar o nosso Pafs. Nós, que devemos tanto
à África, que tivemos tantos negros trabalhando
como escravos, onde -o· percentual das injustiças
com relação ao negro ainda é tão grande, convidaríamos o Sr. Mandela para nos visitar e aqui ele po-
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deria fazer a mesma proposta que fez ao mundo,
tanto no Pariamento inglês, quanto em Paris, no dia
14 de julho, quando foi convidado a assistir o desfile
da liberdade pela data nacional da França. Assim,
nós, um país do Terceiro Mundo, que sofremos também tantos problemas sociais, ofereceríamos a Nelson Mandela a nossa tribuna, para que também aqui
ele defendesse a sua tese. .
• · Faço essa proposta à Presidência, esperando
que o Presidente José Samey e suas Uderanças
considerem-na·: oportuna. .. A · mim, sinceramente,
emociona. Acho que devemos convidar o Presidente
Mandela para vir ao Brasil· e af lhe prestaremos as
homenagens que ele merece; ouviermos o seu pronunciamento, e o Congresso brasileiro. referendará e
solidarizar-se-à com
Ex", o que parece. mais do
que reaL Nas transações mundiais existe uma espécie de tributo social, um percentual de tributo social
para ser utilizado exatamente onde há mais miséria
e mais fome.· Penso que seria positivo, um ato concreto e respeitável deste Congresso.
· · ''O Sr. Eduardo Supllcy- Permite-me V. Ex"
outro aparte?· · ·
· ·
· .. ··O SR. PEDRO SIMON.:.. Ouço V. Ex" com o

s,

m"aior'Prazer.. ·.' ·'

·

·• .~.

~::··.

-:. ~ ,,. ~~; .:~..:·I:, __ ·~

Pedro

·' ·..

· . o sr. Ed~ardo suplicy ::.. s~n~or
Sic
mori,' tainbém é da maior importância
outrO
gistro que V. Ex" faz. Nelson Mandela é hoje uín dos
maiores .estadistas vivos. S. EX" esteve no Brasil por
era Presiden~
duas vezes, recentemente. Quando
te da Câmara Municipal, em 1989 ou 1990, S. Ex" ali
foi homenageado e recebeu o-título de cidadão paulistano. Recentemente, há pouco mais de um ano, a
impressão que nos causou foi fantástica, de uma
pessoa que tem principalmente a compreensão do
sofrimento do seu povo por tudo aquilo que passou,
trazendo uma mensagem que ilumina um caminho
de esperança, de transformação fenomenal. Fica
muito bem convidá-lo a vir aqui. Se há hoje algum
país que nós, Pariamentares, deveríamos conhecer
mais de perto, unir laços, seria a África do Sul como
primeira prioridade. Seria bom ver as transformações ali ocorridas, até porque a África do Sul está
numa posição não muito invejada, semelhante à
nossa, na classificação do Banco Mundial. Nós estamos em primeiro lugar e a África do Sul em segundo
ou em terceiro; somos os primeiros em desigualdade. Os dados são do inicio da década de 90. Quem
sabe já esteja havendo uma boa transformação· na"·
quele país. No nosso, tem havido até uma direção
modesta, espero que para melhor. Mas ambos deveriam estar olhando o que um e o outro fazem para

esse
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transformar tamanhas desigualdades. Temos uma
renda per caplta aproximadamente igual, estágio de
industrialização e de crescimento com grande desigualdade, mas que, de alguma forma, guardam semelhanças. E, certamente, nós poderemos aprender
muito com a experiência da África do Sul. É um dos
países que estou procurando visitar proximamente,
para que possa testemunhar o que lá está se passando. Não sei se V. Ex" teve a oportunidade de ler,
no Relatório do Banco Mundial, sobre o desenvoMmento. do mundo: há um pequeno registro de algo
interessante que a África do Sul está realizando.
Para o pagamento do direito de aposentadoria de
400 mil pessoas, que as diversas cidades e vilas,
mesmo no interior, têm direito a receber - trata-se
de algo i:omo o nosso Funrural -, na África do Sul se
inStituiu uma espécie de caixa automática, que é
transportada pór caminhões até as vilas, e, no dia do
pagamento, as pessoas idosas; com direito a receber o$ proventos da aposentadoria, vão lá e o recebem, com o auxilio de um cartão magnético. Primeiro, a pessoa apresenta o cartão magnético e depois
põe Já o seu dedo, de tal maneira que só depois que
é conferida a impressão digital é efeiUado seu pagamento. Essa sistemática constitui - disse o Relatório do Banco Mundial - uma iniciativa inovadora,
pois, além de .conferir praticidade à forma de pagamênio e de ser impessoal - não depende de favor
algum. -, também se consegue diminuir eventuais
fraudes que às vezes são registradas, como as de
pessoas já falecidas que continuam na folha de pagamento. Isso. me chamou a atenção porque fico
imaginando, por exemplo, o dia em que um dividendo for pago a todas as pessoas no País, iniciando-se
pelo Programa de Garantia de Renda Mínima; podese pensar numa forma impessoal de se fazer isso,
que não dependa do favor de quem quer que seja,
como um direito à cidadania Mas o que eu gostaria
de dizer é que também sinto a mesma emoção que
V. Ex" nas ocasiões em que, nos mais diversos lugares, Nelson Mandela tem-se pronunciado, como
eu próprio pude testemunhar no Encontro da Cúpula
Social, em Copenhague, em março do ano passado.
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex".
O Sr. Romeu Tuma- Senador Pedro Simon,
estou aqui atento ao discurso de V. Ex". Eu só queria dizer que a sensibilidade de V. Ex", quando ocupa a tribuna, para tratar de assuntos internacionais,
traz-nos uma tranqüilidade ao demonstrar que o Senado não se fecha em tomo de um muro para discu-
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tir os temas nacionais. Mas esta Casa sai, através
de sua palavra, em busca de fatos que podem e devem nos auxiliar a procurar o nosso caminho. Ouvi
falar em Nelson Mandela e eu diria que os povos
mais ligados à África sentem uma dose de emoção,
pois o apartheid criou dois pafses e duas classes de
pessoas dentro de um pafs só. A luta de Nelson
Mandela, o seu sofrimento, todo o período que passou encarcerado, · fizeram com que nascesse um
fdolo mundial. Nelson Mandela para mim é um fdolo
mundial,. que representa praticamente a sociedade
sofrida do mundo, os miseráveis, se assim posso talar. Então, excelente idéia a de V. Ex" e a do Senador Eduardo Suplicy no sentido de que um grupo de
Senadores possa ir à África e .sentir de perto toda
essa transformação, porque há muita semelhança
com o Estado brasileiro e uma importância muito
grande. Vi, pela televisão, esta semana- e V. Ex"
também deve ter visto -, como foi bonito assistir Nelson Mandela sentado ao lado. da Rainha Elizabeth,
num carro aberto, ovacionado pelo povo inglês.
Quero cumprimentar V. Ex". Tenho a certeza de
que, sempre que oportuno, V. Ex" trará assuntos
como este ao plenário do Senado Federai. Parabenizo-o, nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. Quero dizer que senti a mesma sensação; como V. Ex"
diz. Realmente, aquela carruagem com a Rainha e
Nelson Mandela parecia até o povo inglês em um
mea culpa, pedindo perdão... aqueles gritos me
soaram como se fossem um pedido de perdão do
povo inglês a tudo que, sob a batuta da Inglaterra, a
África do Sul sofreu ao longo de tão grande perfodo.
Sr. Presidente, com relação ao que disse tarn- ·
bém o nobre Senador Eduardo Suplicy, não há dúvida de que o debate, a discussão, a troca de informa- ·
ções com relação aos problemas sociais do Brasil e
de outros países é, realmente, importante. O Senador Eduardo Suplicy é autor de um projeto, fruto da
sua capacidade, da sua competência e de luta. O
projeto do Senador tem dois méritOs: primeiro, é um
projeto em si. Mas apresentar um projeto em si por
melhor que ele seja e deixá-lo por aí... não adianta.
Mas o Senador Eduardo Suplicy tem lutado, barbaramente, em todos os governos, de todas as maneiras, aproveitando todas as oportunidades para debater o seu projeto.
São projetes como o do Senador Eduardo Suplicy - houve, inclusive, no Governo José Samey a
distribuição de leite por tíquetes, que em uma boa
parte do Rio Grande deu certo -, projetes que existem pelo mundo afora, que devem ser discutidos,
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porque se há algo em que o Brasil é um fracasso total é nos projetes sociais.
Tenho dito várias vezes que o Brasil, em termos de tecnologia, é um Pafs moderno; não é tão
caipira como possa parecer para alguns, mas não é
um Pafs tão provinciano. Se olharmos ltaipu, a Ponte · Rio-Niterói, se olharmos várias tecnologias e
construções brasileiras, veremos que elas são das
mais avançadas. Mas planos sociais, no Brasil, ao
longo do tempo, têm todos fracassado. O BNH, a
Caixa Econômica Federal, institutos de previdência,
projetes os mais variados de assistência social geralmente terminam em fraude, escândalo, e não atingem a base, o povo, aquele que mais neCessita
Por isso, um debate com figuras como Mandela; dialogar, como dizem os nobres Senadores por
$ão Paulo; buscar experiências, tudo isso só pode
ser positivo e valorizado por nós.
Por esse motivo, Sr. Presidente, trago o meu
abraço muito afetivo e o meu propósito de que o Senado Federal se integre nesse que deve ser um
grande mOvimento mundial para que homens como
Mandela tenham a credibilidade e o respeito que
merecem.
Era o que eu ·tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Nobre Senador Pedro Simon, a Mesa respeita a opinião de V. Ex" e espera que V. Ex" requeira por escrito, porque é de importância a presença de um
grande lfder mundial nesta Casa. Tenho certeza de
· que o requerimento de V. Ex" será aprovado por
este Plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma, por 20 minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, comemoramos hoje o 51° aniversário da
voita da Força Expedicionária Brasileira, a gloriosa
FEB, um acontecimento que transcendeu o aspecto
militar para marcar profundamente nossa História
pátria.
Quero iniciar este breve pronunciamento reproduzindo palavras do livro Trinta Anos Depois da Vol. ta, com o qual o ilustre General Otávio Costa nos legou o conhecimento de fatos produzidos pela presença da FEB nos campos de batalha da Segunda
Guerra Mundial e que se transformaram, depois, no
marco inicial de uma das maiores mudanças já verificadas em nossa vida política e institucional, desembocando no restabelecimento de franquias democráticas e, por conseqüência, num salto de desenvolvimento econômico e social.
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Diz o livro:

•o saldo primeira dessa presençá foi o
despertar da confiança do homem brasileiro
em suas próprias potencialidades. Batendose, cara a cara, contra um dos melhores soldadas da história da humanidade, o brasileiro descobriu que o verdadeiro valor está no
fundo de cada um, na inteligência e no camter, e. não nas exterioridades da apresentação."
Diz mais,. ao ressaHar que a FEB não foi uma
simples expedição, não foi uma presença simbólica
na guerra contra o nazismo:

-.·.
.... -.

"É preciso pensar no paradoxo de um
. país vivendo em regime ditatorial participar
de uma guerra de ·caráter marcadamente
. ideológico, logo ao lado das democracias.
Seriam inevitáveis as· conseqüências.•
'.

'

-

-~

-=-

-

-

~~

. · Quais foram essas inevitáveis conseqüências?
São muitas, mas. entre as principais está o fato de
que se reacendeu a consciência democrática do
nosso povo e, paralelamente, com a construção de
Volta Redonda, deu-se inicio à industrialização do
País. Como escreveu aquele autor,. •se tudo começou com Voita Redonda, tudo começou com a FEB".
·,o c· Mas, Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores
tais conquistas custaram muito sangue tratemo, po~
perdemos no conflito 451 preciosas vidas, tivemos
1.577 feridos e 1.145 acidentados, além de 58 extraviados, dos quais 35 caíram prisioneiros do inimigo.
Com a contribuição de todos os Estados brasileiros,
a FEB compreendera o envio à Itália de 25.334 homens, dos quais 15.069 entraram em combate com
o apoio dos demais, que foram distribuídos pelos órgãos não divisionários e Depósito de Pessoal. Os
despojos de nossos pracinhas mortos, trazidos do
Cemitério de Pistóia, a 5 de outubro de 1960, encontràrl)-se no Monumento Nacional à FEB, que, com
seus 6.850 metros quadrados, domina o panorama
do Aterro do Ramengo, no Rio de Janeiro.
Nos 239 dias em que permaneceu na frente de
combate, entre 6 de setembro de 1944 e 2 de maio
de 1945, a FEB defrontou-se com 10 grandes unidade~ nazistas e 3 fascistas, capturando 20.573 prisioneiras de guerra, dos quais 892 oficiais e 2 generais.
Depois dista tudo, d<;l 8 de maio a 3 de junho de
1945, nossas heróis foram incumbidos da ocupação
militar da território conquistado no teatro de operaçõe~ italiano, principalmente na região que abrange as
cidades de Alessandria e Piacenza. Em seguida,
substituída pela Divisão Cremona, italiana, a FEB
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concentrou-se em Francolise, preparando-se para o
retoma ao Brasil.
O 1° escalão, sob a comando do vitorioso General Zenóbio da Costa, com 4.931 homens, a maioria do 6" Regimento de Infantaria, partiu de Nápoles
no navio-transporte norte-americano "General
Meigs• e chegou ao Ria de Janeiro a 18 de julho de
1945. Portanto, há 51 anos, Sr. Presidente. O 2" escalão, integrado à base
1° RI por 6.187 expedicionários, partiu de Nápoles a 12 de agosto e chegou ao Rio 1O dias depois, no navio norte-americano
'Mariposa". E, a 3 de outubro, desembarcavam no
mesmo porto os úHimos integrantes da FEB; trazidos
pela navio norte-americano •James Parker". Em todas essas datas, nossa Pátria viveu momentos de
orgulho e afirmação, que se repetiram em seguida
na acolhida que cada Estado deu aos seus filhos.
Mas, foi sem dúvida o 18 de julho aquele em que
nosso povo apresentou uma das maiores demonstrações de júbilo e carinho já vistas em solo pátrio,
quando aconeu em massa às ruas do Rio de Janeiro para acolher as irmãos-heróis que voitavam. Sob
um grande arco do triunfo e um dilúvio de papel picado, em meio a ensurdecedora ovação popular e
manifestações de afeto, passaram nossas tropas em
desfile militar. E o simbolismo da homenagem centralizou-se em dois emblemas, que encimavam
aquele arco do triunfo: de um lado, a "cobra fumando", símbolo da FEB; do outro, o •senta a pua•, emblema da Força Aérea Brasileira, nossa heroína nos
céus conflagrados.

do

Depois, felizmente, vieram as conseqüências
daquele paradoxo e a Nação, redemocratizando-se,
recuperou sua coerência ideológica. Além disto, dos
antigos quadros da FEB saíram um Presidente da
República - Humberto de Alencar Castello Branco;
um Vice-Presidente - Adalberto Pereira dos Santos;
um Presidente deste Senado- Paulo Torres; três
Governadores: Cordeiro de Farias, EmOio Ribas e
Luiz Mendes da Silva; nove Ministros de Estado; inúmeros Senadores, Deputados, magistrados, generais, presidentes de empresas públicas, jornalistas e
professores. E até humildes trabalhadores, que, no
anonimato dos cidadãos menos afortunados, soubemanter intacta, mesmo ante todas as dificuldades, a honra consolidada nos campos de batalha ·

ram

Quero, neste momento, render minha homenagem à Associação dos ex-Combatentes do Brasil e à
Associação Nacional das· Veteranos da FEB, assim
como ao Conselho Nacional das Associações Nacionais dos ex-Combatentes do Brasil, ao qual são elas
filiadas, pois têm sabido, às vezes até com dificulda-
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des materiais; manter acesa a chama de amor à liberdade, avivada naquele confronto bélico.
Importa ainda. lembrar neste data, Sr"s e Srs.
Senadores, que alguns ·desses heróis.~· pracinhas
brasileiros-. que outrora se lançaram às.armas para
ajudar a conter a monstruosidade opressora que
ameaçava o mundo, enfrentam, hoje, num embate
silencioso, muitas dificuldades. Após vivenciarem a
dura realidade da ·guerra ·durante suas juventudes,
esses homens,. hoje debilitados pela idade. e com a
precária saúcje que lhes restou, lutam contra uma
realidade .adversa que não pode ser vencida apenas
com a coragem e o· heroismo. de um soldado. Necessário se faz que o Estado ·devote uma ·atenção
especial a esses heróis, remanescentes de .lutas
passadas; não permitindo que, a despeHo da glória
que lhes empresta a história, sucumbam a um cotidiano amargo, na condição de expedicionários.· É
fundamental que o Estado não decepcione esses
homens, que marcaram profundamente os 51 anos
do· pós volta ao solo brasileiro, emprestando-lhes
uma assistência mais efeliva, que nada mais representa que um ato de gratidão e reciprocidade.
Por tudo isso, nobres Pares, senti-me na obrigação de registrar a passagem desta data como modesta contribuição para que seja perpetuada a memória de uma das mais belas páginas tle nossa história Uma página escrita a sangue por quem ajudou
o mundo a livrar-se da tirania.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Emandes Amorim, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2"
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Cone&'
do a palavra ao Senador Emandes Amorim.
V. Ex" dispõe de cinco minutos.
.0 SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, o momento é até difícil, porque há poucos Senadores em
plenário.
Mas quero dizer a todo o Brasil que quando um
Senador chega hoje a esta tribuna, graças a Deus
ele está falando para uma platéia de milhões de pessoas, por causa do trabalho do Presidente do Senado, Senador José Samey, do Jornalista Fernando·
César Mesquita, da Mesa do Senado e de todos os
Senadores.
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Hoje, esta Casa leva a sua voz não através da
Voz do Brasil, mas das televisões, que estão em
quase todos os locais deste Pafs, transmitindo os
pronunciamentos e os trabalhos realizados aos eleitores.·
Eu estava· lendo o Jornal do Senado e chamou-me a atenção uma reportagem em que o Senador Odacir Soares - às vezes reclamam quando se
fala na auséncia de um Senador, mas a sua presença aqui é difícil - refere-se a mais recursos para o
Estado de Rondônia.
No ano passado, ao apagar das luzes, o Senador Odacir Soares apresentou uma emenda ao Orçamento com um pedido de R$17 milhões para a
conclusão do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, naquele Estado. Sou de Rondônia e conheço aquela obra Sabemos que ela foi a campeã
do superfaturamento, em nível nacional.
O Senador Odacir Soares lutou para conseguir
recursos de R$17 milhões. Com a minha interferência, conseguimos diminui-los para R$1 O milhões. E;
na realidade, apenas R$2 milhões aproximadamente
chegaram a Rondônia; o restante foi desviado no
trajeto Brasma/Rondônia. Ou seja, o referido Estado
pegou os recursos e não teve a dignidade de investir
corretamente. Evidentemente está havendo um
equívoco e esta Casa precisa de saber o que está
ocorrendo.
Dias atrás, denunciei desta tribuna que o Governador pegou dinheiro do Planaftoro, recursos federais do Banco Mundial, com participação do próprio Governo Federal, e o enviou a Rondônia O Governo do Estado pegou aproximadamente R$4,6 milhões e pagou uma empresa para fazer 36 quilómetros de asfalto. Mas a empresa fez 6 quilómetros e
sumiu com os recursos. Segundo informações que
recebi, esses recursos foram divididos com a administração do Estado de Rondônia e, hoje, o Estado
está à deriva, prejudicado.

Rco de boca aberta. quando vejo o Senador
Odacir Soares defender a. dignidade e a .seried~de
de urna administração que sabemos ser .corrupta e
estar necessitada de uma fiscalização do Tribunal
de Contas da União. Já solicitamos urna fiscalização
no Estado para sabermos para onde· está sendo
desviado o dinheiro público.
Como se não bastasse, ainda hoje recebi denúncias- e é bom que isso seja dito desta tribuna-·
de que os 3.500 taxistas do Estado de Rondônia,
através de uma exigência do DR, do Departamento
de Estradas do Estado, estão sendo impedidos de
rodar nas estradas do Estado com passageiros. O .
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motorista de táxi só pode dirigir dentro do município.
Ele pagou a matrícula para dirigir, para prestar setviço. Hoje, por exemplo, se sair daqui para Rondônia
um taxi com 3 passageiros, ele será barrado pela
Polícia Rodoviária Federal. O taxista, a mando do
Governador do Estado, não pode transportar passageiros de um municfpio para outro. Apenas pode
fazê-lo as empresas de ônibus daquele Estado.
Não sei se há algum acordo particular do Governo do Estado com o DR, não sei..quais sãos as
f~catruas que existem. Mas a verdade é que estão
tolhindo uma dasse de profissionais,de trabalhar no
· Estado de Rondônia.
.. •
Nunca ouvi e nem soube de' um outro Estado
que exercesse esse tipo de pressão; ..
Conversando com o representante da Polícia
Rodoviária Federal, imaginei que ele estaria sendo
obrigado a dar respaldo a esse departamento, por-·
que poderiam haver interesses escusos.
· • Disse e· fiz aquele diretor da Polícia Rodoviária
Federal entender que a obrigação daquela Polícia
era dar segurança aos rodoviários; era fiScalizar o
transporte que não tem condições de transitar dentro
das rodovias do Estado de Rondônia. Se houvesse
algum problema de excesso de passageiros, por
exemplo, o motorista, então, poderia ser questionado. Do contrário, qualquer outra atitude da Polícia
Rodoviária Federal será no intuito de defender interesses escusos.
Espero que o -diretor do DNER ou o Ministro dos
Transportes verifique essas atitudes esdrúxulas da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Rondônia
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero trazer
um outro assunto ao Plenário, que é a questão do
setor de Defesa Civil do Ministério, dirigido pelo Ministro Calão, indicado pelo PMDB. Estamos com sérios problemas em Rondônia, principalmente na cidade de Ji-Paraná, onde apresentamos um projeto
para conseguir alguns recursos para sanar problemas de enchentes, onde 46 pontes foram quebradas, casas foram destruídas e onde se decretou estado de calamidade pública.

Esse processo está no Ministério e, com toda a
legalidade, não tem recursos para atender Ji-Paraná, para atender o Estado de Rondônia. E o Ministro
já distribuiu recursos para 16 convênios realizados
com diferentes entidades ou setores no País, mas
não procurouàtendera-esse pedioo. Pergunte'à-!j.
derança do meu Partido - e ontem ressaltei, na reunião da Bancada, que o PMDB tem quatro Ministros
no Governo Fernando Henrique Cardoso, que trabaGoverrio Federal, além
lliam e dão sustentaÇão

ao

de ter 24 Senadores -: por que o PMDB. não tem
sido atendido, socorrido pelos órgãos do Governo
Federal? Um Senador do PMDB que vai a um determinado ministério buscar uma assinatura de apoio
volta sem e111, porque não se dá o mínimo respeito
ao mandato de um senador desta
. . . . Nós, do PMDB, aprovamos matérias de intedo Governo Federal, .matérias até inconstitucionais, como é o caso. da: priVatiz• . do setor de
telecomunicações. na área qa telefonia celular. Além
disso, o .PMDB presta, às vezes além dos limites,
um grande serviço a esta .Nação.: Não. o!lstante, .o
__Goyemo Federal, através. dos seus.m!f!i!Wos, pouca
atençã.o tem dado ao trabalho dos Senadores. .Não
se pode admitir que um Ministro de Estado, nomeado pelo Senhor Presidente da República, não diSPDnha de recursos, de apoio presidencial; não se. pode
admitir que não tenha corno .exercer su;1s fu11ções
de Ministro. Digo .isso porque estive júnto ao Ministro
Calão, que me informou que não tem um .centavo
para ;Iplicar em nada. Estive também com o Ministro
Raul Jungmann ontem,,qlje me prestou a mesma informação, ou seja, que não tem uin centavo para a
reforma agrária.
E repilo: o Governo Federal, que se diz imbuído
da responsabilidade de fazer assentamento dos semterra, que criou o Ministério da Reforma Agrária e que
tem um Ministro do quilate do Ministro Ju11gmann; o
Governo Federal, que ed~a medida provisória que prevê R$800 milhões para reforma agrária, até hoje não
fez chegar a esse Ministério nenhum recurso, nenhum
centavo. Ou o Presidente Femarido Henrique quer governar eSte País, ou quer uma ditadura branca, em
que só Sua Excelência manda - inclusive no Orçamento dessa Nação -, ou Sua Excelência não tem o
mínimo respeito pelos seus Ministros. De que adianta
ter Ministros que não têm o que fazer? De que adianta
o PMDB indicar quatro Ministros para um Governo que
não lhes deixa exercer a função?
Chamei a atenção do meu Uder ontem, Senador Jader Barbalho, para esse ponto de vista. ESPero que isso seja levado em consideração; espero
que se exija do Governo Federal um posicionamento, um respeito maior aos seiJs _subordinados, aos
seus Ministros; espero principalmente que se nos dê
oportunidade de trabalharmos com a dignidade inerente ao mandato que recebemos, para que possamos reivindi_car para _os nossos Estados, para o nosso povo, condições de se viver e de se trabalhar
neste País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

casa:.

. resse

O SR. WALDECK ORNELAS- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Omelas
para uma comunicação inadiável. V. Ex" dispõe d~
cinco minutos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador)
• Sr. Presidente, Sr" e Srs Senadores, tem sido cada
vez mais freqüente, na imprensa, a informação de
que a indústria de papel e celulose vai ganhar um
pacote de incentivo. Trata-se do segundo mais importante setdr, logo depois do automotivo, em volume de investimentos em nosso Pafs. Fala-se em ai·
cançar a marca de 24 milhões de toneladas/ano de
papel e celulose; fala-se também que seriam adotadas medidas pelo BNDES em termos de alongamento do prazo do financiamento de dez para doze
anos, com juros mais baixos que a TJlP (próximos à.
Ubor) indexação cambial e amortização progressiva
com mais tempo de carência. Também os investimentos em reflorestament(l deverão poder ser abatidos do Imposto de Renda, e a alfquota de IPI dos
equipamentos de uso industrial deve ser zerada
Desejo, Sr. Presidente, pedir a atenção desta
Casa e sobretudo do Poder Executivo para que não
se repita a história do setor automotivo. Temos assistido a manifestações freqüentes do, Presidente da
República no sentido de que investimentos do setor
automotivo se desloquem para o Nordeste brasileiro.
~oi assim na Alemanha, foi assim no Japão, foi asSim recentemente ao receber o Presidente da Chrysler. Não basta apenas a manifestação de boa vontade e de boa intenção do Senhor Presidente da República. É preciso que o seu Ministério, principal·
mente o Ministério da Indústria e Comércio, adote
medidas e ofereça ao Presidente sugestões no sentido de efetivamente operacionalizar e fazer com que
se concretize esse seu desejo de ver a desconcentração da economia nacional; ou seja, desejo de que
a expansão da economia se dê com melhor distribuição em todo o território nacional.
Ofereço, por conseguinte, antes que essas medidas sejam anunciadas, sugestão objetiva e concreta no sentido de que os novos empreendimentos na
área de papel e celulose sejam beneficiados apenas
quando se localizem nas regiões menos desenvolvidas, especialmente Norte e Nordeste. Esse, por sua
vez, em sua zona litorãnea e zona da mata - em
parti~.l~r no Maranhão ·, -tem grande vocação e
possibilidade de implantação de projetas de indústrias. de pap_el e celulose. Essa é uma vocação já
1\lamfesta - Já existe planta industrial - da Bahia· no
Maranhão há projetes bem definidos. Essa é ~ma

oportunidade que ·o Pafs não pode desperdiçar.
Deve-'se criar polftica de incentivos perfeitamente
compatível com os requisitos, com as condições da
Organização Mundial do Comércio porque, para desenvolvimento regional, a OMC permite que sejam
estabelecidos incentivos.
Aliás, não constituiria nenhum favor destinar
esses novos projetas ao Norte e Nordeste, até porque, como se pretende elevar a área plantada de 1,5
milhão para 3 milhões de hectares, não me consta
que no Sul e Sudeste existam áreas disponfveis
nesse volume para absorver esses investimentos.
Por outro lado, Sr. Presidente, não faríamos
restrição - não o estamos fazendo - pára que possam ser ampliados os projetas existentes na região
Centro-Sul do Pafs.
Há um segundo aspecto segundo o qual somente devem ser benefiCiados com incentivos florestais fala-se num Fundo de Reflorestamento - projetos integrados de floresta e indústria Essa medida evitaria
que a indústria de incentivos que se viu em relação ao
FISET Reflorestamento, que seiViu apenas para reduzir o impacto dos incentivos do 3418, do FINOR, que o
Nordeste tinha no passado de modo significativo.
Veja, Sr. Presidente, que não se trata de clientelismo, não se trata de fisiologismo e muito menos
de assistencialismo. O que desejamos é que o Nordeste tenha indústrias fortes capazes de gerar empregos estáveis e pagar bons salários aos nordesti- nos. A questão da reconcentração da nossa economia é muito grave.
Tive a oportunidade nesta semana de publicar
um artigo, que foi trazido aqui à tribuna pelo Senador Ney Suassuna, onde falei do desequilíbrio institucionalizado; onde disse que, além do fato de as
medidas de política econômica concentrarem espon!""eamente a economia, temos na legislação, nos
Instrumentos formalizados pelo Governo, também
uma tendência centralizadora.
- - Hoje, pela manhã, l/imos que esta Casa retirou
a urgência do lançamento de novas letras do Estado
de São Paulo, em uma atitude de reação à política
de incentivos fiscais que, ao ser implantada pelo Estado de São Paulo, transforma-o em uma locomotiva
que vem na contramão, atropelando toda a Federação, para impedir que os outros Estados possam se
desenvolver.
Dessa forma, quero deixar previamente esta
contribuição, parã que não se diga que·não se oferece alternativa.
A alternativa existe e, no caso da celulose e do
papel, pode haver um direcionamento positivo para
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a economia nacional, em favor. do Norte e
deste brasileiros.
·

d~

Nor-

· DÚrante o discurso do Sr. Waldeck Or~
nelas o Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presidente, d~ixa a cadeirà da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir earÍlpelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara,
que dispõe de 20 minutos. . . .. . .. ., . ., .
Nos termo::, regimentais, a Presidência prorroga a Hora do Expediente por mais 1O minutos, para
que S. Ex" possa fazer o seú pronuíici~énto,. Logo
em seguida, passaremos à Ordem do D1a. .
.
.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro-.
nuncia o seguinte discurso. Sem reÍ(isão dó orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs, Senado~s, para não
me alongar, prejudicando o irifeio .dÓs trabal~os da.
Ordem do Dia, apenas quero fazer dois registras. , .
primeiro deles é sobre ·posse do novo Ar~
cetiispo de Fortalezà, ·que 'ócorrerá~ rio próximo dia
21. Como sabem, Dom Aloisio Lorscheider. resignou
ao in-cebispado de Fortaleza, terii!O ~sido trànsferido.
para Aparecida; em São Pau~o. Há poucos_ di~, o
Vaticano anunciou a nomeaçao do, novo Arcebispo
de Fortaleza, Dom Cláudip Hummés, _que era Bispo
de Santo André, em: São. .Paulo: Franciscano,_ tem
como lema 'Vós sois todos irmãos'. Pela sua _biograc
fia, podemos perceber que se traia' não apenas de
um sacerdote virtuoso, mas de um homem dfi! profundo conhecimento teoiógico·. ·
· · ·· · " · ' · · ·
Domingo, às 18 horas, em celebração na Catedral de Fortaleza, tomará posse po Governo da Arquidiocese. Fortaleza e o Ceará inteiro preparam-se para
recebê-lo de braços abertos, confiando que o novo
pastor tudo haverá de fazer para engrandecer a Igreja
Catótica e também dar prosseguimento ao trabalho de
Dom Aloisio Lorscheider, o qual, enquanto à frente da
Arquidiocese de Fortaleza, esteve sempre atento à
doutrina social da Igreja, cuidando dos mais humildes,
dos mais pobres, dos sofredores, daqueles que precisam da palavra e do apoio da Igreja para vencer suas
limitações, suas dificuldades.
Espera-se, portanto, cada um no seu _estilo,
cada um com sua forma de agir, de se conduzir, que
Dom Cláudio Hummes seja um seguidor daquela linha pastoral que orientou os trabalhos de Dom Aloisio à frente da Arquidiocese de Fortaleza.
Portanto, em nome do povo do Ceará, quero
dar as boas-vindas a Dom Cláudio e desejar que,
nessa nova missão que o Papa João Paulo 11 lhe
confiou, possa nos dar aquele conforto espiritual e
aguele apoio que todo o rebanho católico do Ceará
espera dele.

o

a
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- Em segundo lugar, Sr. Presidente, vou pedir à
Mesa, nos termos do Regimento, para dar como lido
o pronunciamento sobre a região sul do Ceará, o
Cariri cearense, uma região de grande potencialidades,. uma das mais importantes de. quantas regiões
tem o Estado do Ceará, que se debate com dificuldades de toda ordem para afirmar ·a sua pujança
éi:Onômica, esperando que ali possam se concretizar projetes que levem um destino melhor para os
seus filhos. . .. • . . .,
.. ó Govemâdor Tasso Jereissali nunca deixou
de
atentO aos problemas da região sul do Cea-.
rá, como, de-resto, aos problemas de todo o Estado.
Tanto no seu primeiro governo como agora, quando
voltou a governar o
tem equacionado a solu~
ção de muitos problemas do Cariri cearense.
. .: · Recentemente, P<>r meio de estímulos, incentic_
vos ·fiscaiS. e outras proVidências governamentais,
Município dé. Crafo. uma
conseguiu atrair pai-a
grande indústria calçadista, a Grandene, que, se ins-,
talando ·ali, certamente irá contribuir para deflagrar
um novo ciclo de industrialização daquela região.
. . Sr•. Presidente,: Sr"s e Senadores; não quero
rnáis me· alongar, e peço à Mesa que receba, dando
como lido. o pronunciarOOnto sobre a região do Cariri.. ,
, .. .O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V.
EXO.Será atendido~ na fp~ regimental.',
· , ,_

estar.

Ceará·

·a.

_!"_,_,, ...

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LÚCIÓ ALCÂNTARA EM SEU PRQ__ NUNCIAMENTO:'~~- ·,· .. ~-~ ---··-.· ··-···· ·-··
..
.
...
.
REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA DO CARIAI

Senador lúdo A1can1ara - PSDB (CE)
Senhor Presidente,

Senhoras e Senhoras Senadores,
Estive recentemente na cidade do Crato, região sul do Estado do Ceará, conhecida como Região do Carirl. lá, ãoscuti com
lideranças &ceais um projeto de lei que pretendo apresentar sobre
sftlos fossilfferos no Brasil. Ali encontra-se um dos maiores smos
paleontológicos do Bmsol, na Chapada do Araripa. ora vitima da
exploração predatória.
.
.
Por outro lado, senti (Jle a população da região, uma das
mais ricas em recursos naturais e tradições culturais do Ceará,
passa por um período de baixa auto-estima, em virtude de uma
Cãrta estagnação econõmlca e perda do poder político que sempre lhe foi peculiar.
.
- Poucos dias depois, para reafirmar a pnoridade que o Gariri representa para a economia do Ceará, o ·Governador Tas§o Je-reissati anundou que devido a acordos finnados. dentro de no-

venta dias, uma fá.btica da Grandene começará tênis da marca
PÕney, na cidade do Crato, gerando 1.200 mU empregos. E anurl-"
clou que eslá buscando, dentro de seu programa de interlorl~ção
industrial, novas oportunidades empresariais para aquela_ reg~ao.
É importante ressaltar (Jle o processo de interlolização já
reduziu a participação da cidade de Fortaleza no bolo da arreca·
dação tributária. Em 1992, a capital do Estado respondia por 56%
do lCMS arrecadado. HoJe, esta percentual reduz-se para 49%.
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é importante explicar que o Cariri compreenda 33 municf..
pios da porção centro-sul do Estado do Ceará, circundada ao sul
pela Chapada do Araripa e paios Estados de Pernambuco, Plauf,
Para~ba e Rio Grande do Norte, num território de t9.364km2, com
950.000 habitantes.
A presença da Chapada do Araripe, com sua ftora. fauna e
mananciais da fontes de água perenes, faz com que a região do
Cariri difira totalmente do semi·á.rido nordestino.
A partir do final do século dezanove, o Caril! dominou largas

estepes do Nordeste brasieiro como grande celeiro pnxiUtlr de ai-

mantos, entreposto com~rcial para os :seB3es. c:onstittJildo. numa

das mais vigorosas praças comerciais de todo o Nordeste.
Até a década da 1970, esteve a economia fortemente atr"&lada à agro-indllstrla do algodão. Dizimada a cotonicultura pela
praga do bicudo, bem como pelo incentivo à importação do algodão •in natura• do exterior, com o conseqúenta desemprego do
homem do campo e o fechamento das usinas de baneficlamento
nas cidadeS. ressente--se até hoje a economia da região de uma
atMdade sucessora que lhe assegure sustentabitldade.
Hoje, o principal sustentáculo da EcOnodlfa Primária

é a

cultura da cana-de-açúcar. Merece destaque a agro-indústria su-cro-alcooJelra, com uma usina de açúcar no municfpio de BaJba..
lha a três destilartas da álcool sib.Jadas em Barbalha e Crato.
OUtras culturas, ora cultivadas. são o arroz. a mandioca, o
milho e o feijão, perfazendo uma produção total superior a SOO mil
toneladas/ano. O rebanho total do criatório responde por 60 mil
cabeças de gado. O setor industrfal é representado por um vigoro-.
so pólo calçadista, pela industrialização de latlcfnlos, vestuários,
móveis e minerais não-metálicos, notadamante dmanto, cerãmtcas, beneficiamento de pedras calcárias e granfticas.
Considerado como a capital regional, no conceitO do IBGE,
Juazeiro do Norte caraderiza.-se como um grande centro presta·
dor de serviços para a vasta região do Nordeste brasileiro. É forte
pólo comercial varejista e atacitdista,. concentrando modernas empresas, algumas com atuação nacional.
Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, são as bês principais
cidades, unificadas pelo efeito da conturbação, dispõe de extensão rede hospitalar e clrnicas de prestação de serviços médicos.
Centro médico por excelênda. capacitado a efetuar transplantes
renais, para lá anuem pacientes de todo interior nordestino.
A alividade turfstica é a mais importanta tonta de renda para
a região. Com uma rede hoteleira em expansão, o turismo ~
busca refúgio no clima e na nora da Floresta Nac!onal do Araripa.
A figura legendária do Padre Cícero, prea~rsor da igreja
que fez a opção preferencial pelos pobres. pastor de almas e homens deserdados pelas intempéries da seca aos quais acolhia,

ensinava a trabalhar. a amar o campo e preservar o meio-ambiente. desencadeou um dos maiores tenomenos turísticos de massa:
as romarias a Juazeiro do Norte.
O seu dedínio ecõnõmico. segundo estudiosos locais. inj...
ciou-se com o retardamenlo por 5 anos da eletrificação de Paulo
Afonso. A época para a CHESF era tecnicamente inviável- antieconOmlca -,o transporte de energia na distância de Paulo Afonso a Fortaleza. O anião Governador Virgilfo Távola não aceitou
apenas a eletrificaçã.o do canrt. A energização de Fortaleza e do
Gariri deveria ser conjunta.
No lnfcio da década de 1960 Instalaram-se na região, indústrias com tocnologla de ponta por Iniciativa da UCLA (Unlverslty of Calffónla campus of Los Angeles) em convênio com a UFC,
no Programa Morris Assimov. A partir desse núcleo de .indústrias
inovadoras e pioneiras, outras indústrias locais começam a surgir.
É a fase áurea do Csriri: sua renda per capita era praticamente
Igual a estadual, de 95,6%.
.
Com os Incentivos fiscais da SUDENE Et a criação pelos
governos estaduais e DiStritos Industriais, fortemente incentivados

A
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em Fortaleza (Maracanaú), Recife (Cabo), Salvador (Aratu), Teresina, com terreno barateado, água. drenagem, energia elétrica,
apoio técnico, as indústrias ca.rir1enses perdem a capacidade da
competição, regridem e a sua maioria migra para os Distrftos Industriais de Teresina. Recife e Fortaleza.
Por força de facilidade dos incentivos fiscais perto dos centros de decisão (as capitais estaduais), o Carirl passa a ser região
exportadora de capital num processo exacerbado na última década, e nos últimos anos. Isso causou uma queda da renda per capita em termos relativos, decrescendo em 1993 para apenas 49%
da renda per caplta do Estado. Alguns municiplos api"esentam os
pioras indicadores sociais do Estado, em que pese ser o cariri
uma região flsiograficamente fértil.
Preocupados com estes problemas, os carfrienses têm
procurado se aglutinar em grupos de pressão, através do Pacto
de Cooperação. Além disso, o Governo do Estado está Incentivando. como de resto em todo o Ceará, os CoÍlselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, criando os Conselhos
Regionais para Q estabelecimento de parcerias entra o Governo
a a Sociedade.
Destas discussões têm resuftado algumas Idéias, ressaltando-se a solidtação da construção da Estrada cariri - Lavras
da Mangabelra- BR 116, reivindicação de mais de três décadas,
a qual encurta substancialmente a distância do cariri à Fortale.a,
disponibilizando os eqtJipamentos hoteleiros da Metrópole Regional (Juazeiro do Norte - Crato - Barbalha) como escala intermedlárta na jornada do Sul do Pars à Fortaleza e vice-versa. Hoje
isto é feito por Petrolina-Juazeiro da Bahia e 5afgueiro. O Cariri,
no seu traçado da BR 116, oferece apenas o modesto hotel munj...
c1pa1 em Brejo Santo.
A homologação do Aeroporto Regional do Carlri para pouso por instrumentos é outro sonho regional. Há reivindicação da
ampllaçã.o ou criação de pátio auxiliar de estacionamento de aeronaves e colocação de uma esteira para entrega de bagagem,
criação de salas estanques para embarque e desembarque de
passageiros.
O Prodetur está induindo o cariri nas opções de Turismo
Ecológico e Turismo Religioso, com extensão dos pacotes promocionais coordenados peta Secretar1a de Turtsmo, que operam no
exterior pafé!. Fortaleza e litoral O Cariri possui um dos maiores sftios arqueológicos do Mundo e o maior turismo religioso de massa
do Brasil.
Com relação à indústria, as lideranças propõem a viabilização de grandes projetas industriais para oferecer pelo_ menos
20.000 empregos. O Governador Tasso Jereissati já tem, conforme frisei, tomado medidas concretas neste sentido, porém a região ressente-se de infra-estrutura para o Distrito lnduslrfal do Cãriri, tais como avenidas da acesso. arruamento, drenagem, energia, telefonia e esgoto. Outra medida soUdtada é a expansão do
gás natural do Alo Grande do Norte até o carirf.
_
_
No que diz respeito a agriwltura, vocação natural da região
propõe-se a implantação de um pólo de fruticultura irrigada- abacate, banana, laranja, limão. manga. acerola. mangaba. pitanga,
cajú. abacaxi e tomate. Expansão da flortwttura nos pés de serra
Infra-estrutura para exportação deflores.
Relacionado ao comérdo, as Uderanças desejam a automoção dos serviços do escritório da Junta Comercial, ora instalado em situação precarfssima. operando vfa malote, com tempo de
resposta absurdamente inaceitável.
Existe também a demanda de tarifa única de telefonia para
a área metropolitana Juazeiro do Norte-Barba.lha-Crato-Missão
Velha-<:aririaçu, à semelhança do que ora implanta a Teleceará
para a área metropolitana de Fortaleza. Esta é t.ma antiga reivindicação do conglomerado Crajubar junto à Telecoará: ser tarifado
c::omo único núcleo urbano. Hoje em c&a a ligação Juazeiro-Crato.
por exemplo, é caríssima em horário corilercial.
·
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senhor Presidente,
Senhoras e Senhores,
Com a globalização da economia e a reestruturação econOrnica que se observa no mundo, o pafs, os estados e as regiões
estão passando por um perlodo de adaptação. Acredito que esta
seja Ocaso do cariri, como creio firmemente que graças a capacidade de seu povo, um dos mais lndusbiosos. educados e criativos

do Ceará. a região possa se tomar mais competitiva e avançar.
Para Isso, contará, som dúvida, com o apoio do representantes
politicas do Estado, onde mo Incluo, o com o apoio do Governador Tasso Joreissati, que reconhece que a contribuição do Csriri
para a economia do Coará é potencialmente muHo maJor da que
hoje se apresenta.
Era o que tinha a dzer. . ..
Muito obrigado. .

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Ainda dentro da prorrogação da Hora do Expediente,
concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo .cabra!.
.0 SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.y
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.· Senadores, ainda há
pouco, o eminente Senador Lúcio Alcântara discorria
sobre o novo Arcebispo de Fortaleza, Dom Cláudio
Hummes. A vida traz .essas coincidências.
, Quero agora me .reportar, numa homenagem
que me parece de todo especial, à vida do Padre
Francisco LupPino,. que nasceu na Itália, numa pequena cidade chàmada Catanzaro, a 20 de maio de
1921, tendo ing!'E1ssado no..$eminário dEi Ducenta no
· · ..... ,
dia 12 deoutubro.de 1934.:- .
Muito moço, chegava ele ao Amazonas. Terminávamos Cientifico, nó Ginásio Amazonense Pedro 11, ·quando aquele Padre italiano começava a
conviver, no bairro de Adrianópolis, com uma plêiade de rapazes jovens, todos qu·erendo aprender um
pouco de italiano, da vida.
O Padre Luppino havia estudado em Aversa,
Milão e Tropea, tendo sido ordenado no dia 7 de julho de 1946, na Catedral de Aversa. Nos seus primeiros anos de Padre, fonnou muitos jovens seminaiistas e estava chegando em Manaus exatamente
para a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Adrianópolis.

o

Tudo isso seria pouco se ele, que ali havia chegado em dezembro de 1948, não se tivesse naturalizado brasileiro em 1967.
Lembro-me das nossas desobrigas eleitorais,
no interior do Amazonas, na cidade de Maués e,
depois, na cidade de Parintins, onde ele ficou de
1961 a 1965. Durante dez anos, aqui, em Brasflia
foi Procurador-Geral do chamado PIME e, apesar
de ter realizado, em 1977, um perfodo de estudos
na Itália, resolveu retomar à Diocese de Parintins
e, ali, assumiu a Matriz do Sagrado Coração de
Jesus.
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Para quem conhece a HáHa, Roma, as grandes
cidades da Itália e resolve fixar-se no interior do
Amazonas, é preciso ser não apenas um homem da
Igreja Católica, mas um missionário de Deus, porque
o Padre Luppino, e dou esse meu testemunho, conseguiu, em Manaus, fundar o Colégio Ângelo Ramazzotti. Ali fez o Jardim de Infância e a Escola
Nossa Senhorà de Nazaré. Depois, aqui mesmo em
BrasOia, fundou a Sociedade João XXIII, a Paróquia
de Nazaré e o Centro João XXIII e construiu a sede
da chamada Procuradoria do PI ME.
· • ·Tudo isso seria pouco, Sr. Presidente, se no interior· do Amazonas, no interior perdido, não tivesse
implantado dez jardins de infância, que atendem
2.000 crianças; se não tivesse ajudado na fundação
do Sistema Alvorada de Comunicação; se não tivesse modernizado a Escola de Áudio-Comunicação
(surdos-mudos)· de Padre Paulo Manna; se não tivesse .reformado o Colégio Nossa Senhora do Carmo e se não tivesse informatizado a sua própria pa··· · '· ·.·, ·.·
róquia.
· ·· ' ·E por qÚe então este registro? EXatamente porque o Padre Francisco Luppino acaba de fazer as
suas bodas de ouro, o seu cinqüentenário em prol
dos desassistidos, dos marginalizados, dos pobres,
do que; hoje; se convencionou chamar os marginalizados da sociedade: . . · . . . · . .
Quero, Sr. Presidente, na hora em que sei que
Padre Luppino, na próxima semana, viajará para
Roma, registrar desta tribuna não só o seu cinqüentenário como sacerdote, mas os meus agradeCimentos, como amazonense, por tudo aquilo que ele fez
em favor do meu Estado.
Era o registro que tinha a fazer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Ex" a deferência de ter permitido essa
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Sr. Jefferson Péres.

É lido o seguinte:
OFÍCIO N° 639/96
Brasma, 4 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL, os Deputados João Mendes e
Pedro Corréa para integrarem, respectivamente
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.51 o,
de 28 de jl!nho.de 1996, que "dispõe sobre a ratifica-·_ ção da recriação dos Futldos que menciona, e dá
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outras providências'. Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPB/PL.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será
feita a substituiçãO solicitada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Sr. Jefferson Péres.

É lido o seguinte:
OFÍCIO N° &62-L-BL. PARLJ96
Brasma, 17 de julho de 1996.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados José Carlos Aleluia
e Ayres da Cunha para integrar a Comissão Mista
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n•
1.483-14, de 1O de julho de 1996, que "Reduz o irn-•
posto de importação para os produtos que especifica
e dá outras providências", na qualidade de titular e
suplente, respectivamente.·
Por oportuno, comunico, ainda, que os Deputados Paulo Uma e Cláudio Cajado permutam entre si
as vagas de titular e suplente que lhes foram anteriormente destinadaS.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.
'
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será
feita a indicação solicitada.
Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Sr. Jefferson Péres.
São lidos os seguintes:
OFJCAE/137196
Brasma, 17 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a V. Ex" que esta Comissão aprovou o PLS n• 031/96, de sua autoria, que "dispõe sobre o regime tributário das microempresas e empresa de pequeno porte, e dá outras providências", em
reunião realizada em 17 de julho de 1996.
Atenciosamente, - Senador Gilberto Miranda
Batista, Presidente.
OF JCAE/138/96
Brasma, 17 dll julho de 1996
Senhor Presidente,

Nos termos do § 2Q do a!'t

9~

-do RegimentoJn':'

temo, comunico a V. Ex" que esta Comissão aprovou o PLS n• 032/96, de sua autoria, que "institui o
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequerio Poríe, dispondo sobre o tratamentodfferenciado,
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simplificado e favorecido previsto nos artigos 170 e
179 da Constituição", em reunião realizada em 17 de
julho de 1996.
. Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda
Batista, Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com
referência aos expedientes que acabam de ser lidos,
a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3° a 5", do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetos de Lei do
Senado n•s 31 e 32, de 1996, sejam apreciados pelo
Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será· lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. Jefferson Péres.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 710, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 49, inciso X, e 50, da
Constituição Federal, combinados com o artigo 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
sejam solicitadas ao Sr. Ministro do Planejamento as
seguintes informações:
1. Há fundamento na informação relevada pelo
jornalista Ricardo Boechat, em O Globo, de 17-71996, de que tít,ulos da dfvida agrária (TOAs) registrados pela Polícia Federal corno roubados teriam
sido utilizados para comprar ações nos processos
de privatização da Ught e da Detem Química?
2. · Quais as providências adotadas pelo
BNDES no sentido de obter o ressarcimento dos
prejuízos sofridos em decorrência do fato?
Justificação
A coluna do jornalista Ricardo Boechat, de O
Globo, edição de 17-7-96, informa que títUlos da dívida agiária (TOAs), no montante de R$ 6 milhões, pertencentes a clientes do Banco BFC (em liquidação extrajudicial), registrados na Polícia Federal como roubados e vendidos ao Banco Vetar, foram utilizados, por
diversos grupos, em leilões de privatizações da Ught e
da Deten Química, promovidos pelo BNDES.
Convém assinalar, a propósito, que os empregados da Light solicitaram financiamento junto ao
BNDES que, de acordo com as regras das privatizagões, deveria possibilitar a aquisição de 5,9% das
ações da empresa, acima da ·cotação de mercado.
Todavia, até a presente data não obtiveram resposta
ao pleito. Assim sendo, os trabalhadores da Ught
. estranham que "moedas podres", furtadas possam

-------------------~
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ser aceitas nos processos de privatização das empresas citadas.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Senador Eduardo Supllcy.
(A Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requerimento fido serií despachado à Mesa, para decisão, nos termos do arl 216, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 62, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 172, 11, d, combinado com o parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62, DE 1996 (n• 288196, na Câmara
dos Deputados), que aprova pedido de renovação do prazo de permanência do contingente militar brasileiro - COBRAVEM na
UNAVEM·III.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
Nos termos do art. 140, •a•, do Regimento lntemo, designo o nobre Senador Romeu Tuma para
proferir parecer em substituiçãO""à Comissão de Edu·
cação e Relações Exteriores.
~~ O SR. ROMEU TUMA (PSl·SP. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de
conformidade com o disposto na lei n• 2.953, de 17
de novembro de 1956, o Senhor .Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional
um pedido de renovação do prazo de permanência
do contingente militar brasileiro - Cobravam - na
missão de Verificação das Nações Unidas em Angi>- -la- Unavem III.
A mensagem do Executivo explica que a atual
autorização fora concedida para cumprimento de um
turno de serviço de um ano (de setembro de 1995 a
agosto de 1996), em virtude de convite do Secretário-Geral das Nações Unidas. Relata, ainda, de que
modo o Governo brasileiro vem colaborando para o
processo de pacificação polrtica conduzido pelas
Nações Unidas, em Angola, desde 1989, na tentativa de põr fim a uma guerra civil que, em duas décadas, já ceifou a vida de, aproximadamente, um mi·
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!hão de pessoas e produziu mais de cinco milhões
de refugiados e deslocados internos.
O contingente" da Unavem-111 soma, atualmente, 7.071 voluntários, dos quais 1.106 são brasileiros, repartidos em diferentes unidades, que prestam
seiViços de atta relevância sob o ponto de vista militar e humanitário.
Considero louvável o desejo do Governo brasileiro de continuar mantendo contingentes de paz em
região africana lusófona, com tantos vfnculos históricos e culturais com a nossa Pátria. Tal atitude, além
de sadia e positiva, pode nos render interessantes
dividendos polfticos e econõmicos.
Para atingir o objetivo de vir a ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, nosso
Pafs necessita colaborar com a organização universal e mostrar-se parceiro diligente e empenhado nas
relações internacionais e pacfficas.
Além disso, nossa presença em Angola reforça
e dinamiza nossas potencialidades comerciais no
continente africano, ainda tão inexploradas e, ao
mesmo tempo, tão promissoras.
Pelas razões expostas, meu voto é totalmente
favorável à renovação solicitada e ao Projeto de Decreto legislativo n• 62, de 1996.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O parecer conciui favoravelmente.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os · Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Sr. Jefferson Péres.

É lido o seguinte:
PARECER N• 424, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 62, de 1996 (n• 288, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto legislativo n• 62, de 1996 (n•
288, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o pedido de renovação do prazo de permanência
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do contingente militar brasileiro - Cobravem na Unavem -III.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de julho de
1996. - José Sarney, Presidente - Antonio Carlos
Valadares, Relator - Eduardo Suplicy - Ernandes
Amorim.·
ANEXO AO PARECER N° 424, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. ·48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996
Aprova a renovação do prazo de
permanência do contingente militar brasileiro- COBRAVEM na UNAVEM -III.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• É concedido a renovação, por um ano,
do prazo de permanência do contingente militar brasileiro- COBRAVEM na missão de Verificação das
Nações Unidas em Angola- UNAVEM -III, a contar
do encerramento do atual turno de serviço.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do teor da autorização concedida, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constttuição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Aprovado o projeto e estando a matéria em regime di! urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
-Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro·
mulgação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 2:
Votação, em tu mo único, do Projeto de
Resolução n• 76/96, apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos, com conclusão do seu Parecer n• 407/96, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bauru (São
Paulo) a contratar operação de crédito, no
valor de R$1 o milhões, destinados à execução ·de viadutos, ligações e sistemas rodo-
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viários e obras de infra-estrutura e saneamento.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão anterior, quando teve sua discussão
encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Sr. Jefferson Péres.

É lido o seguinte:
PARECER N° 425, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 76, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 76, de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bauru - São Paulo, a
contratar operação de crédito junto ao Chase Manhattan SA., no valor de R$1 0.000.000,00 (dez milhões de reais), destinada à execução de viadutos
de ligações, sistema viário e obras de infra-estrutura
e saneamento.
·
·Sala de Reuniões da Comissão, 18 de julho de
1996. - Ney Suassuna, Presidente - Antônio <::arlos Valadares, Relator- Ernandes Amorim - Emllla Fernandes.
ANEXO AO PARECER N° 425, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou,. e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bauru :.. São Paulo, contratar operação
de crédito junto ao Chase Manhattan
S.A., no valor de R$1 0.000.000,00, destl.nada à execução dEi viadutos de ligações,
sistema viário e obras de infra-estrutura e
. saneamenJo.

a

O Senado Federal resolve:
Art 1• É a Prefettura Municipal de Bauru autorizada, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ão
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Chase Manhattan S.A., no valot de R$1 0.000.000,00
(dez milhões de reais), destinada à execução de viadutos de ligações, sistema viário e obras de infra-estrutura e saneamento.
Art. 2° A operação de crédito a que se refere o
artigo anterior tem as seguintes caracterfsticas:
a) valor pretendido: R$1 0.000.000,00;
b) encargos: 2,3082% a.m. (dois virgula três
zero oito dois por cento ao mês);
c) destinação dos recursos: execução de viadutos de ligação, sistema viário, obras de infra-estrutura e saneamento;

Pareceres, sob n•s 243 e 413, de
.1996, da Comissão
- de Assuntos Sociais: 1° pronunciamento: favorável; 2" pronunciamento (sobre
a emenda apresentada perante a Mesa): favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Jefferson
Péres.

É lido o seguinte:

d) condições de pagamento:
- do principat. em dez prestações mensais,
após carência de oito meses;
- dos juros: mensalmente, sem carências;
e) garantia: vinculação de parcelas do Fundo
de Participação dos Municípios- FPM, e cotas-parte·
do ICMS.
Art. 3° O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos e setenta dias, contado a partir
de sua publicação.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro•
'
mulgação.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V.
Ex' tem a palavra.
O SR.. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-sE. Para
declaração de voto.)- Sr. Presidente, quero apenas
registrar o meu voto con!Jário, com base nos argumentos que apresentei por ocasião da sessão extraordinária, quando esta matéria entrou em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Ata
registrará a manifestação de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 3:
Discussão, em turno único, do PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°16, DE 1996 (n•
2.942/92, na Casa de origem), que dispõe
sobre a compensação financeira entre os
sistemas de previdência social, nos casos
de contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências, tendo
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara n• 16, de 1996, que dispõe sobre
a compensação financeira entre os sistemas de previdência social, nos casos de contagem recíproca do
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria,
e dá outras providências.
A fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão
de Assuntos Económicos.
Sala das Comissões, 18 de julho de 1996.Senador Teotonlo VUela Rlho - Jader Barbalho Hugo Napoleão- Élcio Álvares- Valmir Campelo
- Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
~ Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia e vai à Comissão de Assuntos Económicos para exame.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 4:
Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 23, OE 1996, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros
senhores Senadores, que altera o § 7'" do
art. 14 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de
~
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres e Bernardo Cabral.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 d.o Regimento Interno, transcorre hoje o último dia de discussão e encerra-se o prazo para apresentação de emendas à
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proposição, assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado Federal.
Em discussão a proposta.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia oportunamente, em fase de votação.
O SR. PRESIDENlE (Valmir Campelo) -Item 5:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 22, de 1996 (n• 41/91, na Câmara
dos Deputados), que dá nova redação ao §
42 do art. 18 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cldacfa.

nia
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. ,Jefferson Péres.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 712, DE 1996
Requeiro, nos termos do art. 279, c, combinado com o art. 372 do Regimento Interno, e ainda de
acordo com o Parecer n• 296, de 1991 , da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania,' o adiamento
de discussão da Proposta de Emenda à Constituição
n• 22, de 1996 (n• 41/96, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao § 4° do art. 18 da
Constituição Federal (Criação de municípios), a fim
de que esta se realize no dia 23 próximo, terça-feira.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - Bello Parga.
O SR. PRESIDENlE (Valmir Campelo) - Em
votação o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se
refere volta à Ordem do Dia na data estabelecida
pelo Plenário.
. O SR. PRESIDENlE (Valmir Campelo) - Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito
após a Ordem do Dia, o nobre Senador Carlos Wilson. V. Ex" dispõe de até cinqüenta minutos para o
seu pronunciamento, nos termos regimentais.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronun·
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, diante de mais essa avalanche de den~ncias sobre a liberação de recursos do Orçamento
da União, o Congresso tem que tomar uma atitude
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saneadora, por obrigação institucional, por dever cívico, sob pena de não se ver ainda mais desmoralizado perante a opinião pública
Pesquisa recente constata a nossa afirmação.
O jornal O Estado de S. Paulo, do dia 06fl/96, afirma que mais da metade dos entrevistados apontam
os políticos como o segmento que mais prejudica o
País, indicando uma espécie de rejeição à classe
como um todo.
A questão do orçamento é, com certeza, um
dos elementos que contribuem para essa imagem.
Nos últimos quinze dias, a imprensa veiculou matérias sobre a manipulação dos recursos· orçamentários, no episódio da assinatura de convênios com
municípios, antes do prazo fatal determinado pela lei
eleitoral.
Entretanto, quem se der ao trabalho de verificar as notícias de três meses, de seis meses, de um
ano, de dois ou mesmo de três anos atrás, verá que
todas as menções ao orçamento indicam malversa- .
ção de recursos, clientelismo, manipulação na votação da lei orçamentária e outras irregularidades menos citadas.
Por isso afirmamos que passa da hora de o
Congresso mudar sua atitude com relação à elaboração da lei orçamentária.
Façamos uma breve retrospectiva desse quadro, para vermos com mais clareza os principais problemas e as soluções necessárias.
Amordaçado durante todo o período de regime
militar, quando lhe cabia apenas subscrever a proposta enviada pelo Executivo, o Congresso-se viu,
após 1988, com "liberdade" para diminuir e modificar
essa lei tão importante. E não apenas isso. O Legislativo recebeu o poder de aprovar o Plano Plurianual
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, instrumentos de
planejamento de curto e médio prazos que antecedem e condicionam o Otçamento anual.
Na Constituição está claro, portanto, para que
serve o Orçamento: para traduzir os objetivos em
metas físicas e em recursos financeiros; para sinalizar à sociedade com programas e projetas, que as
políticas e prioridades já definidas com antecedência
serão implementadas. Além disso, o poder de fiscalizar a execução orçamentária deveria ser total e irrestrito, cabendo ao Legislativo avaliar, passo a passo, o cumprimento do que foi aprovado e, se for o
caso, tomar as medidas legais para punir o descumprimento de normas.
Entretanto, o Congresso tem-se utilizado mal
de seu poder. À prerrogativa de realocar recursos,
até mesmo modificando as prioridades expressas na .
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proposta orçamentária vinda do Executivo, tem-se
preferido a luta para· carimbar verbas para bases
~ ·eleitorais específicas.
Em vez de definir prioridades e pohlicas públicas, os parlamentares têm preferido a romaria aos
gabinetes ministeriais para verem transformada em
dinheiro a emenda aprovada
Isso representa, na verdade, um desvio do que
deve ser a atitude do Parlamento e do parlamentar
em relação ao orçamento.
Muitas foram as comissões de inquérito constituídas para apurar irregularidades na administração
pública. Não conheço uma, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que tenha tido resultado conclusivo.
Em estudo recente, realizado por Marcos Otávio Bezerra, denominado Municípios, 'empresas de
intem1ediação' e verbas públicas fica patente que as
manipulações nasverbas orçamentárias se dão, em· ·
grande parte, justamente pela falta de transparência
e pelos processos burocráticos que cercam a liberação de verb:>.s orçamentárias.
A CPI do orçamento de 199311994, com muita
clareza...
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex•
um aparte, nobre Senador Carlos Wilson?
O SR. CARLOS WILSON -Com muito prazer,
ouço o aparte do nobre Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres - Cumprimento V. Ex"
pelo seu pronunciamento somente por ser meu correligionário. Sei o quanto é penoso para alguém que
pertence a um partido que está no Governo fazer
críticas, porque somos mal-entendidos, embora sejamos, eu, V. Ex" e tantos outros, fiéis, sim, aos programas e aos compromissos éticos do PSDB. Creio
que há falta de transparência realmente e ignorância
por todos nós dos critérios que os tecnoburocratas
do Ministério do Planejamento adotaram para a liberação de verbas. E mais, Senador, denúncias não
apenas de favorecimento, mas de intermediação
com cobrança de comissões - que não sei se verdadeiras, mas, de qualquer maneira não podem ficar
sem apuração - levaramcme adiante, apesar do ceticismo de V. Ex" - a tentar, estou tentando, sim, a
constituição de uma Comissão· Parlamentar de Inquérito para apurar a questão. E o faço com o despreendimento de quem absolutamente é contra
emendas individuais. Se dependesse de mim, só haveria emendas de bancadas coletivas, para evitar
exatamente fatos como esses que V. EX" está coe
mentando. Meus parabéns.
O SR. CARLOS WILSON - Agradeço com
muita honra o aparte do Senador Jefferson Péres
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que, indiscutivelmente, engrandece o meu pronunciamento. V. Ex• tem razão; se necessário.for, para
servir o País, contrariar o Governo, contrariar o Presidente da República, esse tem que ser o nosso papel como Senadores da República. Nós iremos desempenhá-lo até o último minuto.
Nobre Senador Jefferson Péres, isso me lembra o período da ditadura, período mais duro deste
País, de um parlamentar do Rio Grande do Norte,
quando questionado por que não votava de acordo
com a orientação do Governo Militar da época, mes-mo pertencendo ao partido do Governo na época, no
caso, a Arena, S. Ex" dizia uma frase que me deixou
profundamente impressionado. Falo do ex-Deputado
Djalma Marinho; S. Ex" dizia que •ao rei tudo, até a
vida, menos a honra'. Isso tem que ser o balizamento da atuação parlamentar de quem quer, na verdade, servir aos interesses do povo brasileiro.
A CPI do Orçamento de 93194, com muita clareza, denunciou a manipulação existente no Executivo e no Congresso. Mostrou as instituições e
pessoas junto às quais certos grupos agiam para assegurar verbas no Orçamento. Como conclusão, a CP!
recomendou algumas ações saneadoras que, infelizmente, não foram cumpridas e continuam dando
margem a manipulações.
No Orçamento deste ano, lutamos muito - e o
Senador Jefferson Péres destacou com muita pro. pnedade - para que não
apresentasse emendas
individuais e para que fosse dada preferência em relação às emendas coletivas que, com certeza, têm
mais torça pois representam cada bancada
O Sr. Gerai<IÓ.Melo- Permite-me Ex" um aparte?

a:s

se

O SR. CARLOS WILSON- Ouço V. Ex" com
prazer.
O .Sr. Geraldo Melo - Inicialmente, quero pa_rabenizá-lo, porque V. Ex• está trãzel'ldo ao debate,
nesta Casa, um tema que, a meu ver, é o ponto fulcral de qualquer esforço sério, responsável que venha a ser feito neste País, para que se realize uma
verdadeira reforma do Estado. Q Orçamento é a
peça sobre a qual deve ser edi!icado um Estado reformado. O Orçamento de hoje nasce ruim; antes de
completar-se ele já é ruim. Em recente conversa
com o Senador Beni Veras, ex-Ministro do Planejamento e, portanto, ex-Ministro do Orçamento Naciona-l, S. Ex" me dizia que nenhum Ministro do Pla_nejamento tem tempo ou possibilidade de saber o que
efetivamente está integrando o Orçamento. A esta
hora em que estamos aqui no Senado Federal deba- tendo esse assunto, está sendo preparado na sua
pao:te inicíál, na sua· estrutura básica, pela buro-

------
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cracia. Quando esse projeto estiver pronto, um quilo
de papel será colocado sobre a mesa do Ministro do
Planejamento, que vai ter um relato sobre o que é
aquilo, mas não tem a possibilidade concreta de
mergulhar sobre cada uma daquelas cifras que integram o documento. Mas esse é apenas um dos aspectos graves, porquanto a sua gravidade está em
que o estadista, o homem que governa, o homem
com as estruturas, o Parlamento, o Presidente da
República, a quem a sociedade entregou a responsabilidade dé balizar o seu caminho, nos anos vindouros, não têm a possibilidade de garantir que, efetivamente, as suas diretrizes estejam refletidas na
estrutura do Orçamento. Mas um outro aspecto grave e que faz parte dessa, digamos, forma graciosa
de se interpretar a lei, ao talante e à conveniência
das circunstâncias, é a tese que se inventou no Brasil sobre a qual conversei, há poucos dias, com o·
eminente Senador Josaphat Marinho, de que o Orçamento, no Brasil, é uma leiautorizativa. Só conheço como lei autorizativa aquela que está vazada em
termos tais que contenha expressamente uma autorização a alguém ou a alguma instituição para realizar algo. O Orçamento da União não é lei autorizativa coisíssima nenhuma Ele é apenas uma lei, sem
adjetivo algum. Ele é uma lei para ser cumprida, que
estima a receita e fixa a despesa para um determinadoperíodo.
Compete ao Poder Executivo executar, mas a
tradição da burocracia levou a que se passasse a
considerar o Orçamento como urna simples autorização para o Executivo fazer aquilo, se achar conveniente. E é por isso que há vários Ministros; há uma
galeria de Ministros de mão afiada e caneta aguçada
para cortar, ou seja, mutilar, cancelar aquilo que a lei
transcreveu e incluiu na sua estrutura. O corte, depois do Orçamento pronto, é urna ofensa à lei. E
acho que a primeira e grande reforma, Senador Carlos Wilson, deveria ser feita antes de a proposta orçamentária ser encaminhada ao Congresso. Aí, sim,
é que o Ministro deverá mostrar o seu talento, de- vendo fazer todos os cortes que quiser, enviando
para o Congresso uma proposta de orçamento equilibrado, pois não creio que o Congresso queira assumir a responsabilidade de introduzir um déficit onde
não existe. Agora, já vem um Orçamento deficitário, e depois é muito fácil se dizer que os parlamentares não trataram o assunto com a devida
responsabilidade. Penso e, sinceramente, espero,
faço votos, Senador, para que o seu discurso seja
·o início de um debate profundo sobre a questão do
Orçamento da União.
Agora que não temos ainda o Orçamento de
Ül97 a apreciar, agora que não temos, em relação
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ao futuro, nenhuma queixa a formular, agora é o momento de se apresentarem as propostas e o grande
balizamento do que esta Casa entenda que deva ser
o Orçamento da União. E acredito que se o discurso
de V. Ex", como espero, conseguir sensibilizar
Congresso Nacional para esta questão, V. Ex" terá
prestado ao País um serviço que só ele justifica a
sua presença no Pa~amento brasileiro.
O SR. CARLOS WILSON - Agradeço, sensibilizado, o aparte do nobre Senador Geraldo Melo que
sempre, de uma maneira muito competente e muito
lúcida, faz as suas colocações, enriquecendo o meu
pronunciamento. A minha intenção é, .justamente,
trazer ao debate para que esta questão do Orçamento possa ser discutida com seriedade e não seja
essa caixa-preta que tanto tem desgastado o Poder
Legislativo e o Poder Executivo e, conseqüentemente, a vida pública no Brasil.
O Sr. Romeu Ttma- Pernite-me V. Ex" um aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador Romeu
Tuma.

o

O Sr. Romeu Tuma - Nobre Senador, perdoeme interromper V. Ex", até porque eu estou feliz em ter
permanecido neste plenário para ouvir a exposição de
V. Ex" que faz parte da Comissão de Orçamento. O
nobre Senador tem mostrado uma angústia profunda
da sua permanência na Comissão por esses motivos;
que· está descrevendo aqui, e nas converSas eom alguns Ministros. Eu acho que o Ministro do Planejamento é o ·grande gerente nacional. S. Ex" tem que
participar da elaboração prévia do Orçamento, e o Senado tem que trabalhar para que realmente haja um
equilíbrio na aplicação dessas verbas, porque além da
possibilidade que o Governo tem de fazer o corte das
verbas, existe ainda a figura do contingenciamento: a
verba alocada e aprovada fiCa na geladeira, em razão
de outras prioridades. Conversamos, ontem, no Ministério do Planejamento, e houve uma referência ao M~
nistério dos Transportes. Alocada a verba "x", o montante "x", o Ministro é que tem que estabelecer as prioridades para o emprego dessa verba, sendo ou não
contingenciada a parcela que a União não quer que
ele gaste. É difícil também para o Ministro gerenciar
um orçamento proposto de R$1 ,5 bilhão ou de R$2 b~
lhões, se recebe ele R$800 milhões ou R$1 bilhão e
tem que escolher as prioridades do seu Ministério.
Cumprimento V. Ex" e estou aqui buscando ensinamentos com o seu pronunciamento.
O SR. CARLOS WILSON - Muito obrigado,
Senador RomeU Tllma. Quem aprende com a experiência sou eu; aprendo com V. Ex•, que tem uma
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larga vida pública, está exercendo o seu primeiro
mão, há muitos e muitos anos. Não é algo desta lemandato, mas tem mostrado muito brilho, muita efigislatura, de poderes que são do Congresso. E é por
ciência na contribuição que tem dado ao Brasil.
isso que há muita briga pela Comissão de Orçamento, mas ela não cumpre as suas finalidades. Quando
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - PermiteV. Ex" vem à tribuna e aborda um tema como esse,
me V. ~ um aparte?
no qual levaríamos aqui discutindo, com seriedade,
O SR. CARLOS WILSON - Ouço, com muita
como
V. Ex" vem fazendo, horas e horas, V. Ex"
honra, o Senador Antonio Canos Magalhães.
presta um grande serviço à Nação. Como é, aliás,
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - V. Ex" está
da tradição da sua vida pública. Fico muito feliz com
de parabéns, porque traz à discussão um tema dos .
isso e só lamento esta sexta-feira numa quinta-feira.
mais importantes, Só lamento que a Casa esteja paO SR. CARLOS WILSON - Agradeço o aparte
recendo uma sexta-feira numa quinta-feira, porque o
do Senador Antonio Carias Magalhães, que, semassunto realmente está a exigir das Uderanças, no
pre, com brilho, contribui para o meu modesto proSenado e na Câmara dos Deputados, uma providênnunciamento.
cia urgente. O Executivo tem responsabilidades,
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. ~
mas o Congresso Nacional, pelas duas Casas, tem
um
aparte,
Senador Carlos Wilson?
também responsabilidades. Apresentei uma emenda
O SR. CARLOS WILSON - Ouço, com muito
à Constituição - que ainda não foi votada, mas já·
prazer, a palavra do Senador Humberto Lucena.
deveria ter sido - para que o Executivo mande um
mês antes, pelo menos, o Orçamento, e para que
O Sr. Humberto Lucena- Ao cumprimentar V.
esta Casa não passe do período normal do ano em
Ex", lembro que, há poucos dias, também abordei
esse mesmo tema, para colocar alguns aspectos
que deve estudar o Orçamento, para o ano seguinte,
que me parecem muito importantes nessa discus-:
a sua votação. Participo do Legislativo há muito temsão. Em primeiro lugar, na verdade, a nossa questão
po e, por isso, vivi uma outra época, em que o Orçaprincipal hoje é que a proposta orçamentária do
mento era melhor estudado do que é agora Hoje, inexercício seguinte seja votada a tempo e a hora. O
clusive, fizeram tais e tantas coisas no Orçamento,
que muitos se acanham de participar da própria Co- . _ Poder Executivo tem tomado a sua iniciativa no prazo constitucional, mas a demora aqui é mu~o granmissão de Orçamento. Por outro lado, o Executivo
de, porque justamente não há um dispositivo constitambém privilegia, no Orçamento, pelo seu poder
tucional ou legal que estabeleça uma sanção para o
discriminatório, que não deveria ter, embora eu não
caso de não ser apreciada, no seu devido tempo,
concorde com o meu querido colega e amigo Geralisto é, até o final do exercício financeiro an_terior, a
do Melo, que pensa que, realmente, o Orçamento é
proposta· orçamentária para o exercício seguinte.
uma lei autorizativa, que só pode ser cumprida na
Nesse sentido, fiz uma Proposta de Emenda ConStimedida que tenha certeza do que arrecada. É uma
tucional, que se encontra na Comissão de Constituiprevisão de um orçamento, conseqüentemente não
se tem certeza da arrecadação. Mas temos o poder
ção, JuStiça e Cidadania, entre outras, que foram
ahexadas, no sentido de que, se até o final da sesaqui para fazer um orçamento sério e exigir, tamsão legislativa, 15 de dezembro, não for votada a
bém, do Executivo, o seu cumprimento. Essa talvez
proposta orçamentária do exercício seguinte, o Orseja a maior finalidade das duas Casas do Congresso Nacional: fiscalizar a execução orçamentária.
çamento do exercício anterior será prorrogado. Essa
era uma norma da Constituição de 1946 que sempre
Esse é o papel importante de todo Parlamento, no
deu resultado, porque, durante a sua vigência, nunmundo inteiro; e esse papel, infelizmente, não existe
ca houve o que aconteceu por alguns anos neste
no Brasil. De modo que quando ocorre uma CP! do
País, quando ficamos sem Orçamento, como, por
Orçamento, que pega "anões", e nem sempre pega
exemplo, em 1993, se não me engano, até mais ou
"gigantes" - mas, de qualquer maneira, pegou "anõmenos o mês de junho, quando o Governo passou a
es" -, na realidade, se o Executivo não pãgã, o crime ·
administrar através de duodécimos, o que é um abnão existe. E cabe ao Executivo também examinar o
surdo completo. Além disso, chamei a atenção para
que paga e a quem paga. Consequentemente, os eralgumas anomalias que estão ·acontecendo na exeros são daqueles que colocam verbas indevidas e
cução óiçamer\tária propriamente dita, porque o Sede quem paga também indevidamente. Ora, se tivernhor Presidente· da República, por exemplo, por sumos uma Comissão de Orçamento e Fiscalização
que atue em vários locais, temos o poder de fiscaligestão do então Ministro do Planejamento, no exercício passado, vetou dotações orçain!mtária.S ·ao arzação. E nós não fazemos isso, estamos abrindo
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repio do dispositivo constitucional, que não pennite
que o veto parcial alcance dotações orçamentárias.
O veto só pode alcançar dispositivos do projeto de
lei, e não dos seus anexos, que, no caso, são as dotações orçamentárias. Infelizmente, houve isso, e fui
obrigado a votar contra e5lle veto, no Congresso Nacional. Este ano ocorreu uma outra anomalia, isto é,
uma injuridicidade gravíssima, que tive oportunidade
de denunciar dessa tribuna. O Senhor Presidente da
República baixou um decreto inteiramente injurfdico
cancelando dotações orçamentárias deste ano,
quando o projeto já tinha sido sancionado por Sua
Excelência. Provei, inclusive, através de um parecer
da Consultaria Jurídica de Orçamento do Senado,
que aquele decreto não poderia subsistir na ordem
jurfdica, e fiz um apelo ao Senhor Presidente da República para revogá-lo e fazer o contingenciamento••
isto é, um plano de economia, que é o que todo o
Poder Executivo faz, para conter os gastos, liberando as verbas orçamentárias à medida que há dispoque, no segundo
nibilidade do Tesouro. Sabe V.
semestre, por exemplo, o País não é governado pelo
orçamento, mas através de créditos suplementares.
Ttvernos aqui, ano passado, a votação de bilhões e
bilhões de cruzeiros de créditos suplementares.
Gostaria de congratular-me com V. Ex" e dizer-lhe
também de minha preocupação com esse assunto, a
fim de que nós, como um todo no Senado, possamos dar uma contribuição efetiva para a solução
desse problema.

exa

O SR. CARLOS WILSON- Agr,;~deço o aparte
de V. Ex", Senador Humberto Lucena
O que me encorajou a vir hoje à tribuna foi
exatamente o discurso que V. Ex" fez há pouco
mais de oito dias. Naquela oportunidade, ressaltou
a importância de uma discussão mais aprofundada
da questão orçamentária, uma vez que ela tem
provocado muitos desgastes para os Poderes legislativo e Executivo. A contribuição de V. Ex•,
como Ex-Presidente do Congresso Nacional, no
sentido de se dar maior credibilidade à peça orçamentária, deve merecer dos Srs. Congressistas
uma profunda reflexão.
Continuando, Sr. Presidente:
Isso nos leva a questionar o próprio conteúdo
da peça orçamentária. Por que uma escola de PrV
meiro Grau, uma estrada vicinal, um esgoto de rua,
obras tipicamente municipais, constam do orçamento federal? Não raro, obras semelhantes aparecem
com valores tão díspares que nos levam a desconfiar da verdadeira finalidade de sua inclusão no oiça'
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mente. É que, muitas vezes, esse recurso autorizado significa apenas o aval para começar o serviço.
A verdadeira fábrica da conhecida obra inacabada, que tanto combatemos, é a chamada emenda
indMdual, que ainda gera especulação· de favorecimento. Essa questão de verba para iniciar uma obra,
no caso daquelas sob responsabilidade da União, foi
muito bem retratada pela Comissão das Obras Inacabadas do Senado Federal, a qual tive a honra de
presidir, que teve como relator o Senador Casildo
Maldaner e que contou com a colaboração de todos
os Senhores Senadores.
FJZemos um trabalho percorrendo todo esse
País. levantamos mais de 2.214 obras. Com certeza, não identificamos todas as obras paralisadas,
mas retratamos com muita clareza a corrupção, o
desperdício, o descalabro com o dinheiro público, o
que é um crime, principalmente num país onde há
tanta gente com fome.
É uma vergonha que num País, que é cemitério de obras inacabadas, ainda se tenha o ousadia
de se iniciar outras milhares que, certamente, não
serão concluídas.
Será que o Orçamento Geral da União não deveria conter a previsão apenas das obras sob responsabilidade do Governo Federal? E, se assim for,
não será o caso de se rever as competências tributárias, dando a cada esfera administrativa - Município, Estado, União - a atribuição de arrecadar e a
. responsabilidade de realizar detenninados serviços?
Penso que isso é fundamental para que tenhamos
um orçamento realista, eficiente e imune a tantas
manipulações.
O Sr. Casildo Maldaner - V. Ex" me concede
um aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Com muito prazer,
ouço o Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner- Senador Carlos Wilson, eu não poderia deixar de me associar ao pronunciamento de V. Ex". Na tardede hoje, da tribuna,
V. Ex" é o protótipo de uma mudança no sistema da
lei de Meios deste País. No ano passado, V. Ex"
teve a feliz idéia de propor a fonnação de uma Comissão· para analisar as obras federais inacabadas
em todo o País. V. ex• também propôs a apresentação de emendas coletivas, para que fosse atendido
o conjunto da sociedade, o que foi acolhido por to·
dos os. membros da Comissão e pelo Senado; digase de passagem, essa proposta se expandiu pelo
Brasil afora. Procura-se revolucionar a lei de Meios,
-lendo V. Ex• à frente, mas precisamos ter a: espon-
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sabilidade de, em tempo hábil, fazer com que as coisas aconteçam. Dentro desse entendimento, é preciso também exigir -já houve uma evolução extraordinária no Orçamento deste ano -, que isso seja respeitado também por parte do Executivo, para que se
cumpra aquilo que foi debatido ao longo de vários
meses neste Congresso Nacional. Pode-se faZer
isso através de emendas coletivas. Se isso não se
cumprir, perderemos a credibilidade perante a Nação. TIVe a honra de secretariar a sua Comissão e
de percorrer o País a seu lado. V. Ex" lançou uma
mudança profunda em relação à lei de Meios. Nesta
tarde, V. Ex" aborda o tema e proporciona algo mais
de promissor ao País inteiro. Por isso, Senador Carlos Wilson, não poderia deixar de cumprimentá-lo
neste instante.
O SR. CARLOS WILSON- Agradeço ao Senador Casildo Maldaner, que deu uma contribuição"
realmente extraordinária como Relator da Comissão
Temporária das Obras Inacabadas do Senado, andando por este País afora. Foram mais de 100 horas
de avião, não deixando de visitar nenhum Estado do
Brasil.
Naquela ocasião, obtivemos informações, junto
aos governadores e às lideranças de cada Estado,
sobre o elenco de obras que seriam prioritárias na
visão dos mesmos, ·para que elas pudessem ser
concluídas.
Rco aqui imaginando a frustração que sentimos quando aquele trabalho, realizado da maneira
mais transparente e mais eficiente possível, infelizmente ainda não foi, no Orçamento de 1996, seguido da maneira que todos desejamos.
Apesar de reconhecer o trabalho desenvolvido
pelo Senador Renan Calheiros como Presidente da
Comissão de Orçamento do Congresso, que, de
uma forma muito democrática, ouviu e balizou o trabalho daquela Comissão com base em nosso relatório e ainda que o Relator, o Deputado lberê Ferreira,
tivesse realizado um trabalho extremamente eficiente, ainda assim não atendeu às aspirações e os desejos do nosso trabalho à frente da Comissão âas
Obras Inacabadas.
Mas esse, com certeza, foi o primeiro passo
para chamarmos a atenção, tanto que- hoje aqui estamos aqui, desta Casa e do País, para a questão
do nosso Orçamento.
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O Sr. Sérgio Machado - Senador Carlos Wi~
son, V. Ex" aborda um tema extremamente importante,
que trata do Orçamento. A cada final de ano - e estou
aqui há quatro anos como Deputado e um como Senador - presenciamos as brigas, as confusões, escutamos as lamentações, as distorções a cerca do Orçamento. Isso acontece porque o Congresso não está
cumprindo o seu papel no que diz respeito à grande
discussão da LOO. Enquanto- não discutirmos, não definirmos os parâmetros da LDO sobre como e onde os
recursos serão investidos, sobre como eles serão alocados espacialmente no Brasil, sobre qual é o percentual da receita governamental em relação aos recursos
existentes e sobre quanto dessa receita será destinada
à educação, à saúde; .eÍlquanto não definirmos esses
parâmetros globais para que o orçamento seja eficientemente elaborado, a cada ano, essas distorções orçamentárias continuarão ocorrendo. Infelizmente, o que o
Congresso tem discutido são as verbas, a LOO passa
sem áiSCUssão. E, com a falta de definição dos parâmetros a cada ano, repito, voltaremos à mesma situação, porque os recursos são escassos e não atendem
a todas as necessidades. Assim, não há como estabelecer critérios durante a execução do orçamento. Este
ano a Comissão de Orçamento trabalhou bem, esforçou-se, mas acabamos chegando a essa mesma situação. O Orçamento aprovado também tem que ser
realista para que possa ser cumprido. Não tem sentido
depois haver o contingenciamento ou a aprovação
desse ou daquele item, isso sempre gerará desconfiança Temos oportunidade este ano de discutir a lOO
em profundidade, de definir parâmetros, de procurar
soluções para as obras inacabadas, sobre as quais V.
Ex" juntamente com sua Comissão fiZeram um trabalho excelente. Não é possível o Pais continuar vendo
esses cemitérios de obras que não aCabam, e a população pagando a conta. Isso caracteriza um enorme
desperdício de recursos que prejudica a Nação. O Brasil não dispõe de verbas para serem desperdiçadas. É
extremamente oportuno o discurso de V. Ex", porque
trata de um tema que o Senado Federal tem de aprofundar. Precisamos discutir essa matéria, esse é o
nosso papel constttucional: debater e estabelecer as
prioridades, os limttes para que possamos elaborar o
orçame111o. Definidas ·as prioridades, a verba será
aprovada por a, b ou c, o que não tira a consistência
macroeconômica nem gera desperdício. Com essa
providência, acabaremos com essa lamentação- que
-não leva a nada. FICO muito contente ao ver V. Ex",
mais uma vez, levantar essa bandeira.

O Sr. Sérgio Machado - V. Ex" me concede
um aparte, Senador Carlos Wilson.

O SR. CARLOS WILSON -Agradeço sensibilizado o aparte do líder do PSDB, meu Partido, que
engrandece o meu pronunciamento.

O SR. CARLOS WILSON - Ouço, com muito
prazer, o líder do meu Partido, Senador Sérgio Machado.

Sr. Presidente, continuo o meu discurso dizendo que o grau de desconexão do Orçamento com a
realidade também dá vez às possfveis manlpulaçõ-

..

---------
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es. Começa com a proposta orçamentária enviada
pelo Executivo, que continua sendo irrealista. Ao
não trazer uma estimativa consistente de receitas,
abre a possibilidade de o próprio Executivo vetar recursos, mesmo que a lei aprovada não tenha atterado a estimativa de receita. No período de grande inflação, isso era até aceitável; mas, agora, com a
moeda estável, não existe justificativa.
Além do motivo para vetar emendas aprovadas
sem critérios, o irrealismo do orçamento serve de
desculpa para os famosos contingenciamentos, quase sempre suspeitos, praticados pelo Executivo.
Aliás, no dizer do próprio Secretário de Orçamento,
Waldemar Giomi, (Folha de S.Paulo de 11/5/96), só
se pagam as despesas já empenhadas e leva o dinheiro quem chegar antes, é a lei da esperteza: ganha quem for entrosado com o poder Executivo. É
um chamamento para os interrnediadores.
Numa análise sobre o Orçamento de 1995,
Celso Pinto (Jornal do Brasil) conclui que houve o
· desembolso apenas de metade dos recursos orçamentários daquele ano. Isso ocorreu por contingenciamento- 30% do total não desembolsado- ou por
cancelamento das despesas empenhadas mas não
liquidadas até 30 de janeiro de 96. Tal fato implica
que compromissos já assumidos pela administração
pública, com base num recurso orçamentário de 95,
terão que ser pagos com recursos orçamentários de
1996, conforme, aqui, salientou o Senador Humberto
Lucena. Já dá para imaginar o que acontecerá com
o orçamento do ano seguinte.
De uma forma ou de outra, sabiá lima margem
de manobra enorme para que determinados recursos sejam liberados e outros não, o que anula o orçamento aprovado. Esse poder é de um servidor do
Executivo. O poder do Congresso simplesmente não
existe.
Nesta linha de raciocínio, não há recursos para
todos: somente os primeiros alcançarão a •graça•
pelo fato de que, atendidos uns, não sobra para outros. Isso leva os interessados a recorrerem ao expediente intermediação, pagando pelos "serviços
oferecidos• às prefeituras em até 30% dos valores liberados..
Essa semente da corrupção, pórtantó, está rios
próprios procedimentos de orçamentàção ·e gestão
dos recursos: em vez de servir de instrumento de
planejamento nacional, destinado a promover o desenvolvimento, acabar com a fome e gerar empregos, por exemplo, o orçamento é tido como momento privilegiado para se !aliarem os recursos federais,
para atender aos interesses localizados. Esse é o

Julho de 1996

ambiente em que germinam, crescem e fortalecem
os escritórios de intermediação, vendendo conhecimento técnico e, com certeza, familiarizados com a
máquina burocrática e sabe-se lá mais o quê.
As notícias sobre manipulação de verbas orçamentárias, portanto, não são novas, tampouco deixarão de existir, se a própria concepção do orçamento não for mudada
O orçamento para 97 está sendo elaborado. Se
não exigirmos que esse orçamento seja realista, se
não zelarmos para que ele seja transparente; se não
criarmos as condições para acompanhar, dia a dia, a
sua execução, estaremos, mais uma vez, fornecendo matéria-prima para manipulações, malversações,
desvios, escândalos e, conseqüentemente, mais
desgastes para os Poderes Legislativo e Executivo.
Sr. Presidente, os critérios que norteiam os trabalhos de elaboração do Orçamento Rscal vêm, freqüentemente, se distanciando das prioridades nacionais e da realidade do povo brasileiro, esse povo
que elegeu o Presidente Fernando Henrique Cardoso na esperança, principalmente, de ter uma melhor
qualidade de vida, na esperança de ver concretizados os cinco pontos prometidos pelo então candidato. Convém lembrar que esses pontos passavam por
um melhor atendimento na saúde e na educação;
por uma maior oferta de :::!imentos e por uma melhoria substancial nos níveis de emp16gc e d2 distribuição de renda
Entretanto, Sr. Pr-esid<:mte, Sr"s e Srs. Senadores, mediante esses critérios orçamentários aqui
adotados. e, de certo medo, avalizados pelo Congresso Nacional, podE:mos·· constatar, com tristeza,
que não conseguiremos nos aproximar das esperanças do povo.
Acompanhar o trabalho de elaboração e de discussão do Orçamento Fiscal de 1996 foi, para mim,
um caminho de muita amargura e de muitas decepções, como a de ver, cada vez mais, a determinação
de cortes absur-dos, preterindo projetes do maior ai·
cance social, tudo feit,) em ·nome de metas quantita·
tivas, em busca de alguns núrnercs que sa supõe
corretos.
Mas eles não sã:J corretos, porque a estatís!iCE
e a econóritetria não podem- se sobrepor aos interesses da sociedade. Os números fiios nãó podem
atropelar o sonho de milhões de brasifeircs de poâiJ..
- rem dispor de uma m<~sa farta para-si- e para a íaml·
lia; de verem os filhos matriculados em boa escola;
de terem a garantia de uin atendimenro médico e
hospitalar humano e C:-ecente; e de terem um teto
digno para morar.
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Acompanho os trabalhos ·do Orçamento da
União na metodologia que se emprega hoje, Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, .•.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. CARLOS WILSON -Com muito prazer,
ouço o nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex' acaba de fixar um dos pontos fundamentais dessa desorganização política e administrativa, sobretudo na execução
do Orçamento. V. Ex' põe em relevo que se dá mais
importância às estatísticas do que aos objetivos sociais e humanos da destinação dos recursos. É exatamente isso que me parece um dos dados essenciais. É preciso que se atente na fixação, na definição d?S prioridades, prioridades da Administração
de caráter social, de caráter económico, porque são·
elas que definem a destinação dos recursos para o
homem, e não a fixação de estatísticas. Esse é um
dado fundamental. Sem que o próprio Governo defina prioridades, poderemos elaborar um orçamento
formalmente muito perfeito, porém de execução incerta. É um ponto essencial esse que V. Ex' acaba
de mencionar. Por outro lado, permita-me uma ponderação - não é uma contestação: não sei se deveremos condenar amplamente o poder das emendas
individuais. V. Ex', que está examinando o assunto
com largueza, indague se não seria mais próprio
que se estabelecessem critérios, inciusive de valores, para apresentação das emendas. Estipular que
as emendas de caráter individual não podem alcançar ou ultrapassar tal valor parece-me uma coisa segura, exatamente para evitar um dos males a que S.
Ex' já se referiu também em seu discurso: o de serem inscritas verbas no Orçamento, com valores inadequados, para obras de grande vulto. As emendas
individuais poderiam ser também limitadas quanto
aos valores e, assim, se daria melhor disciplina;
mas, ao mesmo tempo, o Congresso teria que estabelecer um critério com o Governo pelo qual as verbas consignadas deveriam ser pagas. E ser pagas
por um critério de generalidade, como V. Ex' advoga, a fim de que não haja nem precedência de uns
em relação a outros, nem a preferência arbitrária da
Administração. Agradeço-lhe a oportunidade que me
proporcionou deste aparte.
O SR. CARLOS WILSON - Sou em quem
agradeço, Senador Josaphat Marinho, o aparte. A
ponderação d~ V. Ex" é realmente a mesma que venho fazendo. E difícil avaliar e dizer que toda emenda individual é emenda de uma obra inacabada;
mas, quando os recursos são poucos, quando se
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apresenta uma emenda individual no valor de
R$1 00,00 e no Orçamento ela é aprovada com o valor de R$5,00, com certeza, aquela obra não será
acabada. Ela será iniciada, os recursos ficarão perdidos e a população não será atendida.
Depois do trabalho feito por essa Comissão do
Senado Federal, que constatou que mais de duas
mil obras continuam inacabadas, entendemos que
priorizando a conclusão dessas obras, estaremos
aplicando melhor os recursos públicos e estaremos
também evitando suspeitas e julgamentos apressados em relação a Parlamentares que apresentam
emendas individuais.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex"
nova intervenção?
O SR. CARLOS WILSON- Com muita honra.
O Sr. Josaphat Marinho - Estou de· acordo
com sua ponderação. Dizer que seria próprio estabelecer um teto para cada emenda de caráter individual significa que a Comissão ficaria com o poder de
rejeitá-la se destinada a obra para a qual, evidentemente, ela não tem utilidade.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' tem razão.
A Comissão seria obrigada a atender a emenda no
valor solicitada.
O Sr. Josaphat Marinho - Ou se atenderia
num valor razoável, ou a emenda seria rejeitada,
porque, senão, incluir-se-ia mais uma entre as obras
inacabadas, como V. Ex' salienta.
__ _ O SR. CARLOS WILSON - Concordo, Senador Josaphat Marinho.
Muito obrigado pelo aparte.
Prossigo, Sr. Presidente.
Acompanhar os tràbalhos do OrÇamento da
União, Sr. Presidente, na metodologia que se emprega hoje é seguir um caminho de frustrações sem
fim. Como não tenho condiçõeS de mudar toda essa
metodologia fria e calculista, distante dos reais interesses da sociedade, prefiro fazer aqui o meu protesto e, em seguida, abandonar os trabalhos da Comissão do Orçamento, pois continuar ali seria simplesmente compactuar com a insensibilidade do Governo.
O Governo tem que acordar para a realidade
social do País. Não basta alardear a grande conquista que foi até aqui a estabilidade económica.
Não basta se contentar com a melhora conseguida
na distribuição de renda de alguns mais pobres. É
preciso muito mais. É preciso mudar.
O Brasil-Bélgica tem progredido, sem dúvida
nenhuma. Há movimentos pela modernização das
empresas, pela globalização da economia, pela pri-
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vatização crescente. Mas o que se fez em beneffcio
dos mais necessitados, do contingente de milhões
de miseráveis, dos sem-terra, dos sern-teto, dos
sem-comida, dos sem-instrução, dos sem-atendimento médico, é muito pouco.
O Brasil-fndia continua no abandono. E se não
mudarmos a metodologia de alocação dos nossos
recursos, isto é, da definição de como pretendemos
gastar cada centavo do que foi arrecadado, continuaremos, certamente, a ser o País dos contrastes,
da Bélgica com a Índia, da Casa Grande e da Sen-

zala
Deixo a Comissão de Orçamento na certeza de
que, com este gesto, estarei contribuindo muito mais
para a discussão dos nossos problemas reais, para
a busca das soluções que o nosso povo exige, do
que ficando ali, onde certamente seria apenas um a.
mais na platéia dos desiludidos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Garfos Wi/. son, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jef.· ferson Péres:
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra, para uma comunicação de interesse
partidário, por estar no exercício da Uderança do
PSDB, ao Senador Geraldo Melo.
S. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que é necessário dar conhecimento à Casa de um fato que
não pode ser ignorado pelo Senado Federal.
Em sua edição de sábado, 13 de julho, o Jornal do Brasil traz uma matéria intitulada "Diplomata
Critica Congresso• e dá notícia de análise feita pelo
Ministro José Augusto Undgren Alves durante exposição que realizou na 48' Reunião Anual da SBPC.
Entre outras coisas, estranhamente diz o diplomata que o Judiciário e o Congresso não estão
acompanhando o esforço do Governo Federal para
combater a impunidade. Em relação ao Judiciário,
ele afirmou algo que me deixou de cabelo em pé,
em virtude da minha noção do que representa a Justiça como garantia de tranqüilidade a cada cidadão.
Disse o Ministro que •no Brasil de hoje os juízes não
podem ser neutros, sob o risco de serem injustos". A
· estrutura jurídica vigente encena um conjunto de
normas de cuja aplicação o Poder Judiciário é o
grande guardião. Se há ofensa à norma jurídica,
deve haver, da parte do cidadão que deseja a garantia e a proteção da lei, a certeza de que o Poder Ju-
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diciário reconhecerá o seu direito. Mas agora se inventa um padrão extrajurídico, extralegal, alguma
coisa que certos intelectuais consideram que é o
certo para o País. Dizer que os juízes não podem
ser neutros significa que eles não podem ter a imparcialidade característica da Justiça desde que ela
existe, porque eles precisam estar subordinados a
um novo paradigma, que é esse que inspira o conjunto de conceitos que alguns intelectuais e militantes políticos têm da realidade.
Com relação ao Congresso Nacional, diz o Ministro José Augusto Undgren Alves o seguinte: "Um
fato que me deixou muito triste foi ver como o Senado abastardou o projeto do Deputado Hélio Bicudo,
que transferia para a Justiça comum os crimes praticados por policiais militares. •
É evidente que o diplomata a que me refiro
aqui tem todo o direito à sua opinião, e·não será tim
democrata quem vai dizer que ele. não tinha direito
de emitir a sua opinião. Mas não é por que ele tem
esse direito de emitir uma opinião e proferir seu julgamento que devamos silenciar ou absorver e aceitar aquilo que deixa de ser uma opinião e passa a
ser mero insutto.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - v. Ex"
permite-me um aparte?
O SR. GERALDO MELO - Com prazer, ouço

v. Ex".
o Sr. Antonio carlos Magalhães- Muito obrigado. Penso que o cidadão tem direito a qualquer
opinião, mas o representante do ltamaraty não. Trata-se de 'um funcionário do Governo que estava em
missão oficial e, como tal, não poderia usar essa expressão ao referir-se ao Congresso, ao Senado ou
ao Poder Judiciário. Por isso, na condição de Presidente da Comissão de Relações Exteriores, depois
de falar com o Presidente José Samey, enviei correspondência ao ltamaraty, na qual fazia sentir que
essa Comissão e o Senado não poderiam aceitar de
bom grado a atitude de um diplomata que exorbitava
e, mais do que isso, demonstrava não ter a principal
qualidade que um diplomata deve ter, que é o bomsenso. Não pode ser bom diplomata quem não tem
bom-senso. E quem faz declarações desse tipo, representando o ltamaraty, não tem bom-senso. Dirigime ao Ministro interino, o Dr. Sebastião Rego Barros, Embaixador, que concordou, em tese, com minhas afirmativas, e que prometeu nos prestar mais
do que as satisfações· devidas, apurar a veracidade
da publicação e depois apontar as medidas tomadas
em relação ao agressor gratuito do Senado e do Poder Judiciário. Como cidadão, ele poderia ter a atitu··
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de que teve, mas como representante do ltamaraty,
jamais. Estou aguardando, razão por que, hoje,
transferi a argüição de um embaixador na minha Comissão, porque não me sinto à vontade para arguir
qualquer embaixador do ltamaraty, enquanto o ltamaraty não der as satisfações a que ·o Senado tem
direito.
O SR. GERALDO MELO- Agradeço a V. Ex",
e não posso deixar de reconhecer e aplaudir a firmeza com que age V. Ex" como Senador e como Presi-.
dente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional desta Casa.
·
Acredito, Senador Antonio Canos Magalhães,
que os verdadeiros democratas, aqueles que querem a preservação da liberdade no Brasil, têm o direito e até o dever de criticar o Congresso Nacional,
mas não podem perder-lhe o respeito e nem podemcriticar generalizando, como têm feito, porque não
há democracia sem Congresso. Quem deseja contribuir para destruir a imagem do Congresso perante a
sociedade brasileira está, de fato, criando o ambiente que favorecerá, a qualquer instante, que alguém
proponha o fechamento das portas do Congresso
Nacional e conte com o apoio da sociedade brasileira, porque é isso que está sendo feito. Além do
mais, deploro que 'isso tenha partido do Ministro
Undgren Alves, a quem não conheço pessoalmente.
Mas queria registrar uma coincidência. Sou
membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e fui designado relator de um projeto
da eminente Senadora Benedita da Silva, que propunha a constituição de uma cÓmissão de alto nível,
integrada pelo Presidente do Congresso Nacional,
pelo Ministro da Justiça, pelo Chanceler, pelo Presidente da OAB, para elaborar um estatuto de um tribunal internacional de direitos humanos. E embora
concordando ser dever do Brasil - até por orientação eoristitl.lcional~ já-que a Constituição estabelece
que o Brasil propugnará pela implantação de um tribunal desse tipo -, eu entendia que aquela era uma
posição compatível com a responsabilidade e o
compromisso constitucional do Brasil, mas que a formação da comissão e a preparação de um estatuto
desse Tribunal ultrapassava as conveniências da· diplomacia brasileira; isso porque a questão dos direitos humanos, à semelhança da questão do meio
ambiente, constitui um dos problemas mais fascinantes da diplomacia contemporânea na medida em
que são bandeiras dos mesmos gru!i<Js, das mesmas instituiçõeS, que defendem um outro conceito
tremendamente importante, mas que colide com a
prioridade da questão dos direitos humanos e do .
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- meio ambiente: o problema da soberania dos Estados nacionais.
Uma instituição encarregada -de zelar internacionalmente e de fazer valer as suas decisões internacionalmente em matéria de direitos humanos ou
de preservação do meio ambiente não pode coexistir
com as limitações impostas pela barreira da soberania nacional. Por causa disso, o meu parecer foi
contrário, mas resultado de um esforço pessoal em
homenagem à Senadora Benedita da Silva. E toda a
argumentação se baseia precisamente no livro de
· autoria do Ministro Undgren Alves, intitulado Os Direitos Humanos como tema global. Depois de ter desenvolvido um grande respeito intelectual por S. Ex",
encontrá-lo dizendo que o Senado Federal abastardou sua decisão ao adotar certos caminhos com relação ao projeto do Deputado Hélio Bicudo, além da
minha indignação de- Senador, além das minhas
preocupações de democrata, faZ que tenha que rever o respeito intelectual que nutro por S. Ex".
Na realidade, a história desse projeto do Deputado Hélio Bicudo apresentou uma série de contradições, tomando-se algo incompreensível. Nesta
Casa, analisamos esse projeto, comparando-o com
o projeto da Deputada Rita Camata; ambos eram
· proposições que visavam a modernizar o tratamento
que se dá à questão dos crimes militares e que previam que os crimes mifitares passassem a ser apre- ciaclos pela Justiça Comum.
Para começo de conversa, quase todos os crimes militares já são apreciados pela Justiça -Comum, independentemente disso, por uma razão muito simples: dos 27 Estados brasileiros, só existe Justiça Militar em três: Rio Grande do Sul, São Paulo e
Minas Gerais. O Rio de Janeiro, por exemplo, cenário das mais escandalosas violências nesse campo,
é um Estado onde não existe Justiça Militar, e, por
isso, os crimes dos policiais já são hoje, independentemente do projeto Hélio Bicudo, julgados
pela Justiça Comum.

A Sr' Marina Silva - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. GERALDO MELO - Com muito prazer,
Senadora
A Sr' Marina Silva - Estou aeompanhando
atentamente o pronunciamento de V. Ex', e daqui a
pouco vou falar a respeito de um problema de violência policial que está acontecendo no meu Estado,
que é do ciórihecimento de todo o Pafs, com matérias em todos os jornais de circulação nacional. Eu
gostaria de fazer uma referência ao que V. Ex' falou,
quando disse que às vezes se quer tratar de forma
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global as questões do meio ambiente de direttos humanos, e que essas questões não podem ser assim
tratadas, porque esbarram em problemas de soberania
nacional. Quero contribuir, se for possfvel, com uma
reflexão. Nós da oposição e as pessoas da situação para não falar de esquerda e direita- estamos vivendo
uma contradição mutto grande. Nós da oposição achamos que realmente são sistemas, e não é apenas porque achamos, é porque é real; é interesse das nações,
das pessoas, da humanidade, defender o meio ambiente. Faz parte do interesse pela sobrevivência neste
planeta; então, é uma bandeira de todos e é até fácil
mobilizar todos, principalmente aqueles que já conseguiram um grau de conforto e querem continuar usufruindo desse conforto a expensas dos pafses não desenvolvidos. Por outro lado, a questão dos direttos humanos também faz parte da preocupação da raça humana, até por uma questão do ponto de vista ético emque pese a ética também ser um fenômeno cultural.
Mas conseguimos um grau de universalização de alguns princfpios que é possfvel partilhar nas mais ãlferentes culturas; é impossfvel tra1ar de forma globalizada os assuntos que se referem a direttos humanos e
meio ambiente. Agora falando da casa dos outros, a situação, não é impossfvel tratar de forma globalizada
quando o assunto se refere à economia, e quem assim
não pensa é logo imedia1arnente, na melhor das hipóteseS, chamado de "caipira"; portanto direita e esquerda estão padecendo de uma avaliação dos concettos.
O fenômeno da globalização é real. Precisamos enfrentá-lo sem perdermos a nossa territ!!.rialidade, mas
precisamos também globalizar a discussão referente
ao meio ambiente e direttos humanos, da mesma forma que queremos globalizar a economia
O SR. GERALDO MELO - Agradeço o aparte
de V. Ex", Senadora Marina Silva, que, como sempre, enriquece o pronunciamento de qualquer parlamentar. Peço-lhe desculpas se não estou sendo suficientemente claro. As questões a que estou me referindo em tomo de meio ambiente e direttos humanos não têm nada a ver com eventuais divisões de
Governo e Oposição em nos5o Pafs e de nenhum
outro. Estou apenas a afirmar, repetindo de certa·
forma o que o próprio Ministro Lindgren Alves disse,
que a questão do meio ambiente - como lida exata~
mente com um património, que não é o património
do povo austrfaco na fronteira da Áustria, ou o património ecológico cfo povo brasileiro no temtório -na- ·
cional do Brasil - é uma questão universal.
A dificuldade a que me refiro tem a ver, também, com a questão dos direttos humanos. E por
qúê? Se~ por exemplo, criamos um Íribunal interna-
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cional e esta entidade tomar uma decisão e proferir
uma sentença, condenando determinado país por ter
desrespeitado os direitos humanos, isso não terá nenhuma eficácia em virtude do fato de que os estados
nacionais são soberanos. Essas são questões interessantrssimas da diplomacia modema. Não emiti
minha opinião porque, de fato, esse é um assunto
fascinante e eu teria extremo interesse em participar
de urna discussão em tomo dele.
De fato, estou falando aqui sobre um insulto
que o Senado recebeu desse cidadão pelo qual comecei a perder o respeito intelectual, por ter sido ele
incapaz de separar suas emoções políticas e a sua
militância, se é que tem alguma, da realidade.
O chamado projeto Hélio Bicudo possui três artigos. O art. 2" diz que "esta lei entra em vigor na
data de sua publicação"; e o terceiro, "revogam-se
as disposições em contrário". Considero-o um projeto insuficiente e, com todo respetto que tenho e proclamo pela autoridade intelectual e jurfdica do Deputado Hélio Bicudo, quero lhe dizer que o nome de S.
Ex" está associado a um projeto muito ruim. O que o
Senado fez foi melhorar um projeto ruim, que mandava para a Justiça Comum apenas os crimes dos
policiais militares, não os crimes dos militares da
Aeronáutica, da Marinha e do Exército. O Senado,
ao invés de apertar ou diminuir o projeto, para abastardá-lo, como diz o Diplomata, ampliou a cobertura
do projeto, incluindo também os militares federais
que pertencem às Forças Armadas no mesmo risco
que têm os pobres pequenos policiais militares dos
Estados.
Acaba de sair a versão, aprovada pela Câmara, do substitutivo que recebeu do Senado.
Ouvi uma declaração do Deputado Hélio Bicudo no sentido de que a Cãmara resgatou pouco o
seu projeto. Na verdade, o projeto da Câmara é
mais restritivo do que o do Senado. Veja V. ElÇ' que
o art 12 - aprovado - praticamente nada muda em
relação ao que saiu do Senado Federal. Portanto,
não tern6s por que tratar desse assunto. Todavia, há
uma mudança fundamental no texto, enquanto aprovávamos a remessa para a Justiça Comum dos crimes dolosos ~ntra a.vida, cometidos ou tentados,
praticados por militares. Nesse caso, a tentativa de
homicídio está coberta. E, se esta assim pennanece,
a tortura feita ao preso, ameaçando-se matá-lo, tam. bém -esta,rià. Porém, a verSão que agradou ao Deputado Hélio Bicudo retira a expressão "cometidos ou
tentados•, ficando apenas "crimes dolosos contra a
vida". Dessa forma, será preciso que a vítima tenha
morrido p;ua que o crime dolosO contra a vida se
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complete. Caso isso não ocorre5se - de acordo com
projeto que saiu do Senado -, o criminoso estaria sujeito às normas que aprovamos. Na Câmara não,
porque o crime tentado contra a vida foi excluído do
projeto.
O papel que reservávamos ao Ministério Público foi abolido, pois ele não mais existe. Sai do inquérito, que é sempre policial militar, para a Justiça
Comum ou não.
Finalmente, Sr. Presidente; basta que se diga
aqui que este projeto, que agora tem o aplauso do
Deputado Hélio Bicudo e dos que consideraram que
o Senado o abastardou, é muito mais restritivo e
conservador, no conceito que eu não. aceito e não
concordo. Entendo que a Câmara dos Deputados
cumpriu o seu papel e realizou um bom trabalho,
mas provavelmente, no conceito desse cidadão, ele
não honra também a Câmara dos Deputados.
•
Sr. Presidente, Sr"s e Si"s. Senadores, desejo
dar conhecimento a esta casa de que o Senado não
foi criticado, mas insultado. Se nós que aqui estamos achamos que este mandato não vale nada, não
tínhamos o direito de comparecer perante a população dos nossos Estados e dizer à população que
queríamos vir para cá. Se achamos que esta Casa
vale alguma coisa, os Senadores que aqui estão têm
o dever de não permitir que se destrua a imagem do
Congresso Nacional injustamente; têm o dever de
estimular que se critique o Congresso Nacional
quando ele merecer criticas. Mas é necessário defender esta Casa, defender a Câmara dos Deputados, defender o Congresso Nf;!cional, pelo simples
fato de que não há - nem haverá- democracia sem
Congresso no Brasil nem em lugar algum.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Geraldo
Melo, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Carlos Wilson.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva, para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA- Peço para falar sentada, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Pois
não.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o motivo da minl)a fala é muito grave, diferentemente da de ontem,
quando tentei contribuir até de forma bem humorada
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para o debate de um tema que, de certa forma, deixou boa parte do povo brasileiro aborrecido.
Hoje, é com tristeza que venho trazer aqui um
problema que está acontecendo no meu Estado, re. ferente à segurança policial. Devo dizer a V. Ex"s
que, se fosse ouvir os conselhos dos amigos e de
minha tamma, talvez nem abordasse o tema, mas a
conclusão a que chegue~ após um exame de consciência, é de que eu não poderia, diante de minha
história de vida, do meu passado e do compromisso
que tenho com o meu povo, calar-me diante dessa
situação.
Desde que ocorreu, no dia 17 do corrente, o
assassinato de um dos membros da famflia Pascoal
no meu Estado, Vereador Itamar Pascoal, uma onda
de violência se abateu sobre o Acre. Inúmeras pessoas, parentes daqueles que participaram do crime
- que é abominável e merece que a Justiça seja feita-, estão sendo ameaçadas de morte.
Já desapareceram oito parentes dos assassinos. Uma dessas pessoas é uma criança de cinco
anos, que foi seqüestrada. Trata-se da filha do assassino Jorge Hugo .
Tenho quatro filhos: uma de 15 anos, um de
13, uma de seis e outra de quatro. Então, fico imaginando a situação da mãe, que não tem culpa dos
crimes ou das atitudes praticadas por seu marido,
vendo uma filha de cinco anos, ou um filho de nove
anos ser seqüestrado, para alguém fazer justiça pelas próprias mãos.
Em todos os jornais do meu Estado, está estampada. hoje a notícia de que as pessoas estão
querendo fazer justiça, mas por caminho errado. Deram um prazo para o assassino comparecer, senão
executarão a criança.
Falo sobre este assunto com muita tristeza e
com muito sofrimento, pois já temos uma lista muito
grande de pessoas desaparecidas. Note bem, Sr.
Presidente, temos os seguintes casos: de Wilder de
Oliveira Firmino, 15 anos, filho do segurança do assassino; de Eder de Oliveira Firmino, 13 anos, que é
também filho do segurança; de uma outra criança
menor, outro filho do segurança; de sua esposa e
também o de uma outra· criança de cinco anos, da
qual acabei de falar, que está com os seus dias·contados, ou seja, caso o assassino não apareça, será
executada.
No meu Estado, há cartazes oferecendo uma
quantia de R$50 mil para quem conseguir pegar o
assassino.
Estou dividindo este problema com V. Ex"s e
sei ·que é perigoso. Mas não é admissível que um
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Estado desta Federação fique à deriva numa situação desse tipo.
No Acre, temos problema de segurança e de
justiça. A justiça não pode ser ato das pessoas, mas
das instituições. Por isso, estou apelando para essas instituições, para que. esses inocentes, sejam
esposas, filhos, pais ou cunhados, não sejam punidos injustamente por um crime abominável, praticado por quem quer que seja.
Estou enviando um otrcio ao Sr. Procurador da
Justiça, solicitando que a Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana visite o meu Estado,
para produzir um relatório da situação existente ali e
que, a exemplo do que foi feito pelo Governo brasileiro no plano nacional, faça um documento para
que se tenha, um plano estadual de direitos humanos
no Acre, pois este não é o único caso.
Tive a oportunidade de conversar com um dos
procuradores que foi ao Acre, que produziu um relatório sobre todos esses problemas. DesejO que o estado de direito funcione no meu Estado. Hoje, estamos vivendo um problema muito grave. Espero que
a Justiça, a Procuradoria da República, o Ministro da
Justiça, o Presidente· da República, o Senado· e a
Câmara não permitam que inocentes sejam executados por erros praticados por seus pais.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Láuro Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. V. Ex" dispõe de 50 minutos.
·
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, escolhi a
tarde de hoje para fazer referência a alguns programas sociais que vêm sendo implementados com êxito em vários municípios brasileiros e em alguns Estados. E faço isso com o objetivo de manter viva a
esperança de milhões de brasileiros que vivem na
pobreza absoluta e que esperam que programas
dessa ordem possam também chegar até eles e, assim, minorai as dificuldades por que passam. ·
Refiro-me a programas exitosos como os da
bolsa-escola, orçamento participativo, médico de fa.
milia e renda mínima.
Começo falando da questão educacional em
nosso País e, portanto, sobre esse programa importante, bolsa-escola, que vem sendo adotado em ai-
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guns municípios, com o pioneirismo do Distrito Federal, mediante iniciativa do Governador Cristovam
Buarque.
Hoje, na avaliaçãõ que temos, fica praticamente dHfcil adjetivar a situação do ensino público no
Brasil. Constrangedor - ou vergonhoso - talvez se
aproxime do quadro que se delineia aos nossos
olhos muitas vezes desatentos. O ensino público,
único mecanismo para a mobilidade social e a correção de desigualdades, tomou-se perpetuador da injustiça e da pobreza.
Ensino deficiente, professores mal pagos, índices elevados de evasão escolar e repetência são
marcas registradas da nossa escola. Sem contar
com a inversão de prioridades que orienta os gastos
do Governo.
Nesse quadro de caos e desalento, surgiu uma
luz no final do túnel. No principio, pensou-se ser
mais um discurso eleitoreiro, fadado a compor a galeria das promessas utópicas no vale-tudo da disputa por um cargo:
Governador Cristovam Buarque
está tentando quebrar esse ciclo de negligência com
um programa inovador, que garante a educação bá-

·o

sica:
O programa é simples. O Governo paga para
as crianças estudarem. Ele garante a concessão de
um salário mínimo por mês a toda famma carente
que mantiver os filhos de 7 a 14 anos matriculados
no ensino fundamental.
Na primeira fase de implantação da bolsa-escola, 1.900 tammas do Paraná tiraram os filhos das
ruas e os puseram na sala de aula.
Com a bolsa-escola, resolveu-se um dos mais
dramáticos problemas da educação básica brasileira: a evasão escolar. Pàra receber o salário, o estudante só tem direito a duas faltas mensais. Os pais,
com isso, fiscalizam rigorosamente a freqüência dos
filhos.
A cumplicidade da famfiia tem dado certo. O
resultado tem sido animador. O programa registrou
índices de evasão próximos a zero.·
·
Outro problema sério das nossas escolas - a
repetência - também tem sido atacado. O Governo
do Distrito Federal instituiu a bolsa-poupança. Os
alunos beneficiados pela bolsa-escola que conseguirem passar para a série seguinte recebem um salário mínimo de prêmio. Portanto, a bolsa-escola mantém a criança na sala de aula, e a bolsa-poupança
evita a repetência.
O programa do Governo do Distrito Federal
mostra que a educação tem jeito. Para deixar de sér
a vergonha nacional - com raras exceções, como
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programas também êxitos implantados sobretudo no
Rio de Janeiro, no Governo do ex-Governador Leonel Brizola e com o carimbo do Senador Darcy Ribeiro, na época Secretário de Educação -, a educação não precisa de soluções mirabolantes, mas sardas simples e criativas. A bolsa-escola evita que as
crianças pobres do Distrito Federal deixem a escola
para trabalhar.
Só com escola democrática e de boa qualidade
pode-se assegurar o futuro aos pobres e desamparados da sorte. Fora dela, teremos o quadro que
hoje tanto nos deprime e assusta: milhares de menores perarnbulando pelas ruas, vivendo de biscates, de pequenas infrações ou vendendo drogas.
Qualquer pafs que tem vergonha na cara obedece a uma verdade elementar: lugar de criançà é
na ,escola. Fora dos bancos escolares não há salvação. Condena-se o pobre à pobreza, à ignoráncia,ao ~esenvoMmento, à estagnação social.
c:Omb nenhuma corrente é mais forte do que
seu el mais fraco, a constatação é inevitável: o pafs
que co ena seus filhos está condenando a si mesmo.
Sr. 'fresidente, passo a lazer alguns comentários sob~ o orçamento participiais, outro programa
que vem tendo resultados satisfatórios onde tem
sido implementado.
Começo fazendo algumas considerações a
respeito de dados do Instituto de Estudos SócioEconOmicos do Distrito Federal- INESC -, que menciona que os recursos escritos no Orçamento de
1995 para o setor educacional sofreram cortes importantes.
'
O Programa do Ministério da Educação destinado ao ensino básico na Região Nordeste, que deveria aplicar R$250 milhões foi contemplado com
apenas R$12 milhões.
Quanto ao Programa DesenvoMmento da Educação da Criança de Zero a Quatro Anos, dos
R$799 mil previstos, nenhum real foi colocado à disposição!
O lnesc mostra ainda que o Ministério da Saúde fez investimentos muito modestos nos Programas
Nordeste I e 11 destinados a reduzir a mortalidade infantil na região considerada a mais atrasada do
Pafs. Por exemplo, dos R$186 milhões previstos
para investimentos no Nordeste 11, menos de R$68
milhõeS foram efetivamente aplicados.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a coluna
da jornalista Dora Kramer, do Jornal do Brasil do
dia 09 do corrente, toda ela dedicada às mazelas do
nosso orçamento, assunto muito bem di$clltido hoje
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aqui nesta tarde, trazido à pauta pelo eminente Senador Carlos Wilson, faz pesadas críticas ao Governo que· manipula, de acordo com suas conveniências, as verbas destinadas a Estados e Municípios.
Diz precisamente:

·o

Poder Executivo está devendo uma
explicação a respeito dos critérios que vem
utilizando para liberar verbas do orçamento
da União, notadamente através de convênios com prefeituras(..). Ninguém sabe ao
certo se o orçamento está mesmo servindo
de mercadoria em balcão de negociatas.
Mas o simples fato de o Executivo não vir a
público esclarecer quais os critérios para
que A ou B e não C receba verbas toma !feito supor que algum arranjo, de natureza ainda não explicada, esteja sendo feito. •
Alguns especialistas dizem que no Brasil de
hoje existem três formas de acompanhamellto do orçamento: o controle interno, realizado pelos próprios
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; o controle externo, realizado pelo Congresso Nacional; e o
controle social, exercido pela sociedade.
. É importante discordar dessas afirmações tocando em dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, em relação ao Congresso Nacional, malgrado
sua participação formal na elaboração do orçamento, somos forçados a reconhecer que o arbítrio ilimitado e os artiffcios utilizados pelo Executivo na fase
de execução orçamentária transforma aquela participação legislativa em um patético "jogo de cena". Melancolicamente, o orçamento toma-se uma obra de
ficção. Os ingentes esforços dispendidos pelos parlamentares para aprimorar a Lei de Meios resultam
inúteis, pois o orçamento será cumprido ou descumprido pelo Executivo na exala medida de suas conveniências político-eleitorais. Em segundo lugar, no
que tange à sociedade, ela de nada sabe porque
não é informada de coisa alguma. Assim, não tem a
menor participação no destino do dinheiro, que o
Executivo manipula como quer, de maneira autoritária e absolutista, visando a satistazer apenas aqueles que são seus vassalos. Dessa maneira, explicase facilmente, segundo a já citada jornalista Dora
Kramer, porque, por exemplo, as Prefeituras de Belo
Horizonte de Porto Alegre morrem à míngua enquanto o Prefeito de Contagem recebe quase R$2,5
milhões praticamente às vésperas das eleições municipais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diante
desse vfcios e dessas práticas clientelistas que ainda perduram em relação ao destino dos recursos
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inscritos no Orçamento da União e quê faZem dele
uma grande peça de ficção, creio que atingimos um
momento excelente para retomar uma discussão séria sobre a transparência e a participação social na
aplicação do dinheiro público.
Nesse sentido, merece ser acompanhada com
atenção urna experiência àdotada na cidade de Porto Alegre, na gestão do ex-Prefe~o Olívio Outra, do
Partido dos Trabalhadores. Experiência, aliás, que
está sendo reproduzida em outros municípios, como
Betim, Belo Horizonte e também aqui mesmo no
Distrito Federal. Trata-se do orçamento participativo.
A idéia é simples e tem como objetivo levar a população a participar mais diretamente das decisões sobre a aplicação das verbas públicas.
Por meio do orçamento participativo, qualquer
hab~ante tem o direito de participar de uma reunião
plenária que decidirá sobre as prioridades do seu·
município. Nas reuniões plenárias, são escolhidos,
pelo voto, os conselheiros, que, depois, tomarão de.cisões a cerca da destinação dos recursos previstos
para a sua região na proposta orçamentária. Automaticamente, com a participação direta da sociedade no processo de decisão orçamentária, diminui o
favorecimento politico no âmbito do Legislativo; reduzem-se de maneira importante as manipulações e
os artifícios que são criados pelo Executivo; existe
urna quase certeza de que aquelas verbas serão
realmente aplicadas. Enfim, o orçamento participativo proporciona a fiscalização do povo sobre os recursos nas mãos do Governo. Segundo o atual Prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro, o orçamento participativo é uma mistura de democracia representativa com democracia direta. A impressão que
temos é a de que, hoje, nas dezasseis regiões que
constituem o Município de Porto Alegre, para efeito
de orçamento participativo, o clientelismo e os chamados 'políticos-despachantes' praticamente não
existem mais.
Sr. Presidente, quero também comentar uma
nova modalidade de assistência à saúde da população; Não tão nova a5sim, porque já vêm sendo implementada no Brasil e foi trazida, principalmente de
Cuba, há alguns anos. Trata-se do programa chamado por alguns de Médico de Famma epeló Ministério da Saúde de Saúde na Famma, que consiste
na instalação, no seio de um bairro, de um verdadeiro consultório médico para atender às famma5 daquela comunidade, por meio dos serviços de um clínico geral e de alguns auxiliares.

Essa equipe básica não só atende aos moradores locais que demandam o consultório, como
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também atende a domicmo todas as fammas do bairro, vis~ndo-as sistematicamente.
No Brasil, o Município pioneiro na adoção dessa metodologia foi Niterói, em 1992, durante a gestão do Prefe~o Jorge Roberto Silveira, do PDT.
Diga-se de passagem que Niterói é um desses Municípios em que, graças à boa administração, o mesmo grupo de dirigentes vem sendo reeleito mandato
após mandato, assegurando urna saudável continuidade da gestão municipal. O Programa Médico de
Fàmilia conta, em N~erói, com uma dezena de consuttórios, que Joram instalados, dando .prioridade a
bairros carentes. O programa foi baseado na experiência cubana, de méritos reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. .
. ..
Em Cuba, o sistema de consultórios públicos
de bairro, com um clínico geral atendendo às famílias da área, cobre 92"/o da população. e envolve o
trabalho de 19 mil médicos.
O nosso Ministério da Saúde, há cerca de dois
anos, adotou a idéia e a vem difundindo e implantando por todo o Brasil, através de convênios, sob o
nome de Programa da Saúde da Famma.
Lamento que o Ministro da Saúde tenha me comunicado, em audiência na semana passada, que
_dispõe de recursos mínimos para implementação
deste programa, que tão bons resultados vêm trazendo à população carente do nosso País e que, infelizmente, como disse, não dispõe dos recursos necessários para implementação do programa na grande parte dos municípios brasileiros.
De resto, muitos municípios que priorizaram a
questão da saúde em suas administrações lançamse a introduzir o programa por conta própria e, só
depois, conveniam-se com o sistema de verbas federais. Essa antecipação e iniciativa demonstram a
grande àtração que a nova idéia vem exercendo sobre prefeitos e secretários municipais de saúde.
A base do programa é a Unidade de Saúde da
Famma, instalada geralmente num edifício cedido
pela comunidade e adaptado para nova finalidade. A
equipe básica que atua nesse consultório é formada,
segundo a norma federal, por um médico generalista, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem e
de quatro a seis agentes comunitários de saúde. Os
agentes de saúde devem residir na comunidade, e
toda a equipe deve residir no município e trabalhar
em horário integral: oito horas por dia.
A área de atendimento a cargo da equipe básica é bem delim~da, abarcando eritre 600 e 1000 Iam mas. Os que demaf'ldam o consultório devem poder chegar a ele a pé. A equipe atende no cónsultó-
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rio e a domicílio. Cadastra todas as fammas e indivíduos da área, examina a todos e cuida de todos.
Além da assistência médica a cada caso, a equipe
também orienta as ações de prevenção. ·
Com essa ação bem aderida às realidades e
exigências locais, diminui a necessidade de a população buscar ambulatórios éspecializ<idos
hospitais. Quando necessário o internamento hospitalar, o
doente é encaminhado pelo médico da família, que
acompanha o caso continuamente. Muitos tratamentos podem ser feitos em casa, com a orientação e
apoio da equipe local, com muito menos despesas e
dificuldades tanto para os doentes quanto para a
rede pública de saúde.
Por último, Sr. Presidente, quero tecer algumas
considerações a respeito do tão divulgado Programa
de Garantia de Renda Mínima.

e

O Programa de Garantia de Renda Mínima, que vem sendo implementado no Distrito Federal e em vários Municípios brasileiros, ganha a cada dia novas adesões, revelando uma preocupação crescente da classe
política e de numerosas autoridadeS com os
estarrecedores padrões de miséria de grande parte da população.
É curipso observar que esse programa
vem sendo adotado, em sua proposta original ou em modelos semelhantes, por dezenas de municípios dos mais diversos pontos
do território brasileiro.
Vale a pena ressaltar que são dirigidos por
Prefeitos ligados aos mais variados partidos.
Da mesma forma, vem seduzindo Parlamentares e governantes das várias unidades federativas, além do já citado Distrito
Federal. No entanto, foi o Programa de Garantia de Renda Mínima proposto, originalmente, nesta Casa legislativa, pelo nobre
colega, Senador Eduardo Suplicy, há nada
menos que cinco anos.
E este Senador, em várias oportunidades, aqui,
expôs e defendeu com brilhantismo os pontos principais desse Programa.
Aprovado por este Egrégio Plenário, o
PLS n• 080, de 1991, foi encaminhado no
ano seguinte à Câmara dos Deputados,
onde se encontra ainda hoje. Tramitando na
Comissão de Finanças e Tributação, a proposta - agora, sob o nome PL n• 2.561, de
1992 - aguarda apreciação do Parecer do
Relator, Deputado Germano Rigotto que, em
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março de 1993, concluiu por sua adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.
Enquanto o Congresso Nacional e Poder Executivo - nesse caso, representado
pela bancada governista - hesitam em apreciar o projeto, este vem merecendO humilde
mas crescente acolhida dos governos estaduais e municipais.
Até o início de junho, o programa já
fora proposto em 62 municípios e 12 unidades federativas - São Paulo, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Paraiba, Espírito
Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
além do Distrito Federal.
Vetado, embora, em 12 municfpios, o
projeto está sendo apreciado em 29 outras
municipalidades e em 1 t Estados; encontrase em execução no Distrito Federal, na capital baiana, Salvador, e em outras oito cidades, entre as quais se destacam Campinas,
Santos e Ribeirão Preto. Em quatro municípios, será implementado a partir do ano que
vem.
O Programa de Garantia de Renda Mfnima, conforme salientei, apresenta variações em sua concepção e, principalmente, na
sua operacionalização. No Distrito Federal,
o Governador Cristovam Buarque vem implementando o programa chamado bolsaescola, que complementa a renda das famílias carentes desde que elas tenham filhos
em idade escolar e comprovem sua matrícula e freqüência.
Em qualquer dos modelos em fase de
implementação, ou que venha a ser adotado, o Programa de Garantia de Renda Mínima constitui uma ação emergenciarpara minorar os efeitos da miséria, não dispensando, naturalmente, a ação de longo prazo,
que deveria substanciar-se na geração de
empregos, no crescimento económico e na
maior distribuição da renda.
O Programa consiste, basicamente,
ern conceder uma suplementação de renda
a todos os trabalhadores acima de 25 anos
que recebam remuneração inferior a
R$240,00, correspondentes aos 45 mil cruzeiros previstos no projeto de lei quando de
sua apresentação, em 1991. ESsa suplementação deve corresponder, de acordo
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com o projeto original, a 30% da diferença
entre o limite previsto, de 240 reais, e a remuneração efetivamente percebida pelo trabalhador.
Deve-se observar, ainda, que o projeto
do Senador Suplicy, ora em 'tramitação na
Câmara dos Deputados, previa a implementação gradual do Programa a partir do ano
passado, quando. seriam beneficiados os
. trabalhadores com mais de 60 anos; neste
ano, o beneficio seria estendido àqueles
com idade superior a 55 anos; em 1997,
. àqueles com mais de 50 anos .e assim sucessivamente, até que, no ano 2002, todos
os trabalhadores, acima dos 25 anos, precariamente remunerados, recebessem a suplementação.
Programas· dessa natureza já existem
em outros pafses com resultados satisfatórios. Diante da possibilidade de eventuais
criticas ao Programa, no que respeita a suposto paternalismo ou estímulo ao ócio,
cumpre observar que esse mecanismo, pelo
contrário, toma o trabalho mais atraente que
a ociosidade, como destacou em seu Parecer o Deputado Germano Rigotto: 'Na medida em que o benefiCiário consiga aumentar
sua renda, o benefício recebido diminui, mas
cresce a sua renda total', salientou o Relator.
Outro grande mérito do Programa é o
fato de eliminar intermediáfios, freqüentemente responsáveis pela pulverização dos .
recursos, como conseqüência do custo operacional, quando não pelos desvios de verba, lamentavelmente uma tradição na história de nossos programas sociais. A distribuição direta dos recursos, além disso, apresenta uma vantagem extra se comparado
com as cestas básicas e outros programas
assistenciais, já que permite ao beneficiário
dispor do dinheiro em conformidade com
suas necessidades, as quais ninguém pode
identificar melhor do que ele próprio.
É natural, Sras. e Srs. Senadores, e
até necessário, que na abordagem do programa se levante a questão do seu custo.
Cálculos efetuados quando da elaboração
do projeto revelaram que sua implementação a nível nacional exigiria recursos correspondentes a 3,5% do nosso Produto Interno
Bruto. Os dispêndios, como se sabe, aumentariam
gradativamente, alcançando
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esse percentual quando o Programa de Garantia de Renda Mínima estivesse totalmente implementado.
Aparentemente, os resuttados a serem
obtidos justificariam um·aporte de tal ordem.
É preciso lembrar que o aumento da renda
para as fammas mais pobres permitiria eliminar uma série de gastos sociais hoje existentes, que não surtem os efeitos desejados.
Além- disso, o incremento da renda implicaria significativo crescimento da demanda, ao
incorporar ao mercado milhões de fammas
que hote se encontram à margem dos mais
reduzidos padrões de consumo.
O fortalecimento do consumo interno,
segundo revelaram projeções então realizadas, seria suficiente para garantir à economia brasileira uma trajetória de crescimento.
Os estudos demonstraram que um aumento
de 5% do Produto lriterrio Bruto para os irabalhadores que ganham até dois salários
mínimos faria esse mesmo PIB crescer
8,52%, além de gerar dois milhões e meio
de em!Jregos formais e dois milhões de ocupações informais.
Dados coletados pelo IBGE, na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicmo,
em 1990, revelaram a existência de 38 milhões 932 mil cidadãos acima dos 25 anos
de idade que ganham menos de dois salários mínimos. Desses, 16 milhões 893 mil
não tinham rendimento algum.
O incremento da população por setor,
com a incorporação deSse contingente ao
mercado de consumo, apresentaria os se- guintes resultados: leite e laticínios, 24,07%;
indústria farmacêutica, 23,61 %; saneamento
e abastecimento de água; 22,83%, · beneficiamento de arroz, 22,51%; indústria de
fumo, 22,07"/o; alimentos diversos, 22%;
moagem de trigo, 21 ,48%; abate e preparação de aves, 19,99%; refino de óleos vegetais, 18,98%; perfumaria e produtos de limpeza, 17,78%; abate e preparação de carnes, 17,75%; aluguel de bens e imóveis,
15,18%. Esses seriam- alguns dos selares
que obteriam· crescimento mais expressivos.
O Programa· de Garantia de Renda Mí-.
. nima ·tem equivalentes em outros países,
com .maiores ou menores variações: Entre
outras nações, é adotado pelos Estados
. Unidos, Inglaterra, Alemanha e Suécia. A
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França, desde 1988, adota o programa chamado Renda Mínima de Inserção, num sistema bastante parecido com o do programa
que aqui se pretende implementar.
A verdade, Sr"s e Srs. Senadores, é que os estados e os municípios brasileiros vêm-se mostrando
mais determinados do que os Poderes Legislativo e
Executivo, no plano nacional, na proposta de atendimento às necessidades básicas do cidadão.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex' permite-me
um aparte?
·

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Com prazer
ouço V. Ex".
O Sr. Eduardo Suplicy- Frco contente, Senador Sebastião Rocha, V. Ex' realmente demonstra
ter e~udado muito bem o Programa de Garantia de
Renda Mínima, entusiasmando-se pela proposição e
• · •i registrando o número crescente de municípios
assados em implementar essa proposição. V.
Ex" citou que sessenta e dois municípios já a adotaram, e, aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer que, segundo informações que me chegaram
nesta semana, já são sessenta e oito municípios cujas Câmaras Municipais estão debatendo projetes
desta natureza. Um fato interessante a registrar é
que nessas iniciativas há, por exemplo, a participação de políticos do PT, PSDB, PMDB, PPB, PTB,
PFL, 0 SB e do PDT, o que toma, portanto, esse projeto : Jprapartidário. Gostaria de informar a V. Ex"
que o Deputado Germano Rigotto atualizou o parecerque, juntamente comigo, irá apresentar ao Ministro Antonio Kandir no próximo dia 25, às 17 horas,
ocasião em que iremos mostrar ao Sr. Ministro as
emendas que contêm um aperfeiçoamento do projeto e, sobretudo, as que levam em conta as experiências positivas com resultados.bastante alvissareiros,
como a bolsa-escola aqui no Distrito Federal e o projeto de renda mínima aplicado em Campinas, em Ribeirão Preto e em outras cidades. No parecer do Deputado Gêll'Tlano Rigotto, as emendas que inovam o
projeto atualizam o valor de Cr$45 ·mil, de abril de
91, para R$240 de hoje, e estabelece o complemento de renda na alfquota de 30%, calculado entre a diferença resultante de R$240 e a renda da pessoa.
Além disso, frisa que o Executivo, de acordo com a
disponibilidade de recursos e a experiência do prog•ama, poderá aumentar essa alíquota para 50%.
Estas as ino:,rações previstas no projeto do Deputado Gennano Rigotto: os beneficiários do Programa
de Garantia de Renda Mínima que tiverem crianças ··
de até "4 anos, em idade escolar, devem demonstrar quE elas estão freqüentando a escola; todavia,
não ex iui aquelas pessoas muiío carentes ·_que,
eventt« 'l'1enle, não tenham crianças mas que, se
compra. arer 1 carência definida naquele patamar, te-
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rão direito ao complemento de renda. A forma de introdução gradual do programa foi modificada: em
vez de se iniciar pelos mais velhos, 60 anos ou
mais, no primeiro ano; 55 anos ou mais, e assim por
diante, até que no oitavo ano de aplicação seriam alcançados todos os aduttos acima de 25 anos, incicia-se o Programa, no primeiro ano, atendendo aos
três estados de menor renda per capita- Piauí, Tocantins e Maranhão; no segundo ano, os demais estados da Região Nordeste, Norte de Minas e Vale do
Jequitinhonha; no terceiro ano, os estados de menor
re'nda per capita da região Norte; depois, todos os
. E)Stados da região Norte; progressivamente vindo
para o Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Vamos supor,
no entanto, que o Governo decida, dada a avaliação
do desempenho do Programa de Renda Mínima nos
dois primeiros anos, universalizar o atendimento às
pessoas carentes mais rapidamente por todo o território nacional, em caso afirmativo, ele poderá fazêlo, conforme proposta do Deputado Germano Rigotto. Anteriormente, o projeto e'stabelecia a idade
como critério para iniciar o atendimento aos carentes; agora resolveu-se implantar o Programa a partir
das regiões mais pobres para as regiões de maior
renda per capita. Outra modificação importante é a
seguinte: dadas as experiências regionais e municipais, a União poderá estabelecer convênios com estados e municípios visando compartilhar administrativa e financeiramente o Programa de Garantia de
Renda Mínima. V. Ex" mencionou que a França, em
1988, iniciou um programa semelhante ao nosso de
garantia de renda mínima, lá denominado de Programa de Renda Mínima de Inserção. Toda pessoa de
25 anos ou mais, cuja renda não atinja dois mil e
seiscentos francos mensais, tem direito a um complemento de renda até esse montante, além de mil
francos para a companheira e mais 600 por dependente, complemento esse válido por três meses, prorrogáveis por doze, perfodo durante o qual o beneficiário se compromete a se inserir novamente no
mercado de trabalho -daí o nome "inserção". E aqui
queria propor a V.Ex" que fizéssemos uma visita à
Guiana Francesa para C:onhecermos esse trabalho.
Nesse país, esse programa também foi implantado
em 1988. Já conversei com o Embaixador da França
e com uma autoridade da Guiana sobre esse assunto, que me informou que no ano passado dos 150
mil habitantes, aproximadamente, 5,5 mil eram be- ·
neficiários do Programa. Ele até me contou uma curiosidade daquela nação: na Guiana não é tão costumeiro as pessoas se casarem, tanto é assim que dizem "sou irmão por parte de pai', ·sou irmão por
parte de mãe". e _assim por diante. Somente um quarto (1/4) da população se caSa. da maneira tradicional, como nós conhecemos aqui. E, na Guiana Fran. cesa, os beneficiários muitas vezes indicam uma,
duas, três ou mais companheiras para receberem

00528

ANAIS DO SENADO FEDERAL

esse direito. E elas o recebem. Tenho considerado
- quem sabe numa ocasião oportuna -a possibilidade de irmos à Guiana para conhecermos os
efeitos do programa de garantia de renda mínima,
na forma da renda mínima de inserção. Os dados
relativos à França, incluindo os territórios de ultramar, eu os tenho, recebi da embaixada francesa.
V. Ex• está mais próximo da Guiana Francesa,
pelo jeito tem-se que ir ao Amapá para, depois,
seguir para aquele país. Quero cumprimentar V.
Ex' pelo seu pronunciamento e pelo interesse que
demostra por essa proposição. Gostaria de lhe
transmitir que o Deputado Germano Rigotto abraçou de tal maneira esta causa que, agora, candidato a Prefeito em Caxias do Sul, colocou como
centro de suas proposições o Programa de Garantia de Renda Mínima em Caxias do Sul. Ele é o
candidato do PMDB, resolveu sair candidato porque havia um outro candidato muito forte ali, trazendo preocupação ao Governo Federal. Os partidos da base governista pediram ao Deputado Germano Rigotto, que era Líder do Governo Fernando
Henrique no Congresso Nacional, que lá se candidatasse. S. Ex' acabou se candidatando e perguntou-me se eu estava de acordo em mostrar-lhe os
diversos projetos. Disse-lhe que concordava e deilhe diversos projetes: o de Campinas, o de Ribeirão Preto, o do Rio Grande do Sul, o de Santa Catarina, o de Londrina, para que, além do conhecimento que tem do Programa de Renda Mínima,
colhesse subsídios para embasar o seu projeto. O
candidato com quem S. Ex' disputa é o Deputado
estadual Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do
Sul, exatamente o autor do projeto que instituiu o
Programa de Garantia de Renda Mínima no Rio
Grande do Sul. Então, em Caxias do Sul, hoje, há
dois entusiastas candidatos a prefeito que querem
introduzir o Programa de Garantia de Renda Mínima. Digo isso com o objetivo de acrescentar uma
informação na análise tão completa que V. Ex' faz
da evolução do Projeto em todo o País. Espero
que isso ocorra no Amapá também.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Senador Eduardo Suplicy, V. Ex', na condição de autor de.sse Projeto, só enriquece o meu pronunciamento e contnbui
para que as pessoas que nos ouvem dele tomem
conhecimento e avaliem sua importãncia. Espero
que prefeitos, vereadores e deputados estaduais e
até parlamentares federais, como os deputados que
estão apreciando esse projeto, se sensibilizem e lutem pela aprovação do mesmo.
Quero aqui ressaltar também o espírito público
e a sensibilidade social do Deputado Germano Rigotto, que aceitou conversar com V. Ex1 e negociar
um projeto de consenso que certamente toma mais
viável a sua aprovação.
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Conheço a Guiana Francesa e também o programa lá desenvolvido e quero, nesta oportunidade,
oficializar o convite a V. Ex' para ir à Guiana, passando pelo Amapá. No próximo dia 27, a Suriname
Airlines inaugura o vôo Macapá-Guiana Francesa,
que depois segue até Miami, passando pelo Caribe.
Poderemos tomá-lo. Também podemos tomar um
vôo direto até Paris a partir da Guiana Francesa.
Portanto, agora já é possível fazer Amapá-Paris,
com apenas uma escala na Guiana Francesa e a um
preço bastante acessível, razoável. A passagem de
Caiena a Paris, ida e volta, custa US$800, e a de
Macapá a Caiena fica em tomo de US$200, ida e
volta. V. Ex', que já conhece o Amapá, nos dará
mais uma vez o prazer de nos visitar e contribuir,
com a sua experiência política, para a implementação de projetes dessa natureza em nosso estado.
•
Concluo dizendo que é imperativo que o Congresso Nacional pelo menos aprecie o projeto que
institui esse Programa, deliberando conforme entender conveniente. Depois das informações prestadas pelo Senador Eduardo Suplicy, aumentam
as nossas esperanças de que esse projeto seja
aprovado.
Se tal proposta, por qualquer motivo, revelar-se
inexeqüível - o que não acreditamos, mas temos
que contar com essa possibilidade também -, cabe a
nós, parlamentares, procurar outra solução. Acredito
que a melhor solução é essa apresentada pelo Senador Eduardo Suplicy. O que não podemos, em
qualquer hipótese, é escamotear de nossos compromissos e da existência de milhões de brasileiros, irmãos nossos, ·que vivem em condições inferiores à
chamada linha da pobreza e que aguardam dos
seus representantes no Congresso Nacional uma
ação efetiVa para reduzir as desigualdades e construir uma sociedade mais justa.
Sr. Presidente, era o que eu gostaria de trazer
ao Plenário na tarde de hoje, esperando, com isso,
estar contribuindo para ampliar o nível de conheci·
mente desses importantes programas sociais que
vêm sendo implementados em nosso Pafs para
combater a pobreza.
Sr. Presidente, peço ainda a V. Ex' que faça
constar nos Anais da Casa a integra do meu pronunciamento da forma como o apresento no documento
que vou levar à Mesa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMÊNTO
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DO SENADOR SEB.\STJ..\0 ROCHA (PDT- AP)

Senhor Presidente,
Senhores Senadores,

Não encontro adjetivo capaz de caracterizar a
situação do ensino público no Brasil. Constrangedor- ou vergonhoso
- talvez se aproxime do quadro que se delineia aos nossos olhos
muitas vezes desatentos. O ensino público, único mecanismo para a
mobilidade social e a correção de desigualdades, tomou-se
perpetuador da injustiça e da pobreza.
Ensino deficiente, professores mal pagos, índices
elevados de evasão escolar e repetência· são marcas registradas da
nossa escola. Sem contar, Senhor Presidente, com a inversão de
prioridades que orienta os gastos do governo.
Nesse quadro de caos e desalento, surgiu uma luz
no final do túnel. No princípio, pensou-se s_er mais um discurso
eleitore1ro, fadado a compor a galeria das promessas utópicas no
vale-tudo da disputa por um cargo: "O governador Cristovam
Buarque está tentando quebrar o ciclo de negligência com um
programa inovador que garante a educação básica."
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O programa- é simples. O governo paga para as
crianças estudarem. Ele garante a concessão de um salário mínimo
por mês a toda família carente que mantiver os filhos de 7 a 14 anos
matriculados no ensino fundamentaL
Na primeira fase de implantação da bolsa-esc.ola,
1.900 famílias do Paranoá tiraram os filhos das ruas e os puseram na
sala de aula.
Com a bolsa-escola, resolveu-se um dos mais
dramáticos problemas da educação básica brasileira: a evasão escolar.
Para receber o salário, o estudante só tem direito a duas faltas
mensais. Os pais, com isso, fiscalizam rigorosamente a freqüência
dos filhos.
A cumplicidade da família deu certo. O resultado
tem sido animador. O programa registrou índices de evasão próximos
a zero.
O outro problema sério das nossas escolas - a
repetência -:- também foi atacado .. O governo do Distrito Federal
instituiu a bolsa-poupança. Os alunos beneficiados pela bolsa-escola
·que conseguirem passar para a série seguinte recebem um salário
mínimo de prêmio.

É isso: a bolsa-escola mantém a criança na sala de

aula. A bolsa-poupança evita a repetência.

Senhor Presidente,
Senhores Senadores,
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O programa do governo do Distrito Federal mostra
que a educação tem jeito. Para deixar de ser a vergonha nacional, não
precisa de soluções mirabolantes, mas saídas simples e criativas. A
bolsa-escola evita que as crianças pobres do Distrito Federal deixem
a escola para trabalhar.

Só com escola democrática. e de boa qualidade
pode-se assegurar o futuro aos pobres e desamparados da sorte. Fora
dela, teremos o quadro que hoje tanto nos deprime e assusta: milhares
de menores perambulando pelas ruas, vivendo de · biscates, de
pequenas infrações ou vendendo drogas.

Qualquer país que tem vergonha na cara obedece a
uma verdade elementar: lugar de criança é na escola. Fora dos bancos
escolares não há salvação... Condena-se o pobre à pobreza, à
ignorância, ao súbdeserivolvimento, à estagnação social.
E, como nenhuma corrente é mais forte que seu elo
mais. fraco, a constatação é inevitável: o país que condena seus filhos
está condenando a si mesmo.
Anexo, segue um estudo elaborado pela Consultaria Legislativa desta
Casa. Diga-se de passagem. um belo trabalho.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. Muito
obrigado.
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ESTl. roo No 184, DE 1996

O programa de "bolsa-escola"

I - O princípio de renda mínima
.

'

. .

.

A chamada "bolsa-escola" constitui uma variante de programa de renda
mínima. No caso. a garantia de renda mínima é vinculada ao envio das crianças à
escola. . A idéia pode ser considerada uma tentativa de equacionar - ou mais
propriamente de· atenuar - dois flagelos da sociedade brasileira: os níveis elevados de
pobreza e miséria e o fracasso escolar. em grande parte originado daqueles.
O princípio da garantia de renda mínima nasceu da critica liberal à
institucionalização, no modelo político do we/fare srate, dos benefícios sociais
historicamente reivindicados pelos movimentos trabalhistas. Sob o argumento de que
os tradicim1ais mecanismos d!: proteção social criam restrições ao livre funcionamento
do mercado. alguns seguidores do liberalismo econômico lançaram a idéia de um
imposto de renda negativo. definido a partir da fixação de uma renda mínima e de uma
alíquota sobre os rendimentos de um individuo ou de uma família. No caso de uma
alíquota negativa. estes receberiam uma complementação em seus rendimentos, que
seria financiada. ao menos parcialmente, por aqueles que apresentassem uma alíquota
positiva.
A crise econômica desencadeada nos anos 70, que vem conduzindo a
uma nova estrutura baseada na globalização dos mercados e em altas taxas de
desemprego. colocou em questionamento o modelo do welfare s/ale e suapolítica
sociaL Enquanto as correntes liberais passaram a atacá-lo mais duramente, propondo o
princípio de renda mínima como estratégia básica. senão única. para o combate á
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pobreza. os tradicionais defensores do modelo procuraram rever determinadas linhas
de sua ação. em alguns casos fazendo da renda mínima )llai.s_ uma medida de política
social.
Dessa forma. a proposta de renda mínima adentrou a esfera das medidas
governamentais de redistribuição de riqueza. ora como estratégia liberal de desmonte
do tradicional Estado provedor. ora como mais um mecanismo de atenuação dos
contrastes sociais. Nos Estados Unidos

e!la F'rança, por exempio: 'foram instituídos

programas de renda mínima em 1975 e 1989. respectivamente. Nos EUA. o programa

é vinculado ao imposto de renda e beneficia o contribuinte trabalhador que receba uma
renda bruta mínima anual de US$ 22.370.00 (valor de 1992). Recebem um beneficio
maior as famílias com· duas ou mais crianÇas. Já na França o programa 'iu'depende do
imposto de renda. Os beneficiários i-ecebem uma éomplenieittaÇãó de r~da relativa á
diferença entre um teto de rendimentos e os valores ganhos pelos membTos

da famina. ·.

Podem ser beneficiados os residentes com mais de 25 anos e os menores de 25 que
possuam a guarda de uma criança. Os vários níveis de governo participam da
administração do programa. 1

A proposta de renda mínima do Projeto de Lei n• 2.561/92, de iniciativa
'

do Senador Eduardo Suplicy. prevê uma complementação de renda mínima de 30o/o.
passível de elevação para 50%. Seriam beneficiados os trabalhadores com mais de 25
anos. A implementação do programa seria gradual. atingindo nas primeiras etapas as
pessoas de idade mais avançada. As formas de fiscalização e de recebimento da
complementação de renda seguiriam os procedimentos do imposto de renda.

A instituição de um programa de renda mínima no Brasil, como o
sugerido pelo Projeto de lei n• 2.561/92, tem suscitado as seguintes criticas:
' LEMGRUBER. Andréa & SOARES. Murilo Cunha. "Análise do programa de garantia de renda
mínima". Tributaçao em revista. n• 8. abril·junho de 1994. CLARY. Guy. "Face à la croissance et à la
mutation du RMI". Droit Social. 9/10 sept.-oct. 1995. Este estudo insiste sobre os riscos de implosão
do programa de renda miníma francês em virtude do crescente aumento do desemprego no país e
das restrições. aprovadas no inicio dos anos 90, ao recebimento do .seguro-desemprego -

-
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I. não há clareza sobre a origem dos recursos para a sua implementação.
Seria preciso optar ou fazer uma combinação entre um aumento da carga tributária e
cortes em programas sociais tradicionais.

o que pode trazer efeitos indesejados contra

as próprias populações carentes:
2. em virtt1de do peso da economia informal no país. um programa desta
categoria acabaria representando nm incentiv() à fraude;
3. seria preciso criar uma vasta estrutura burocrática para administrar o
programa. o que não garantiria uma fiscalização eficiente. dado o problema apontado
aciml!;
4. o programa poderia desestimular um empenho maior na busca de
rendimentos para as pessoas sinmdas próximas da linha de pobreza;

S. o programa não cria condições para a mudança da estrutura social
responsávell'ela exclusão. 2
Exatamente em virtude dessas dificuldades. assim como dos problemas
educacionais do país. a idéia de "bolsa-escola" começou a ser aventada como um
mecanismo alternativo de inserção sociaL
II. As experiências de "bolsa-escola"
A possibilidade de associação de programas de renda mínima à
freqüência escolar apenas recentemente passou a ser levantada pelos estudiosos.
Contudo, as experiências surgidas nessa área têm rejeitado a idéia de distribuição de
renda e insistido no seu propósito educacionaL Como afirma documento do Governo

2

LEMGRUBER & SOARES. op.cit.: RAMOS. Canos Alberto. "O programa de renda miníma", Texto
para discussi!Jo n• 357. Instituto de Pesquisa Econõmica Aplicada - IPEA. nov. de 1994. "Programa
de garantia de renda mínima: o fim da pobreza·. Notas: ava/iaçi!Jo de projetas de lei, n• 17, maio de
1992..
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do Distrito Federal. seu progTama ''não 1·isa à distrihuiçào de renda, mas ao acesso de
1

lodos à cu/wra"(sic):

Os prOb'l"amas de "bolsa-escola" são de criação recente. A experiência
pioneira do Distrito Federal foi instituída no início de 1995. Como os resultados
apenas começam a ser sentidos. os educadores e economistas ainda aguardam o
desenvolvimento das iniciativas para avaliá-las de forma mais consistente. Por isso, a
literatura especializada sobre o assunto é extremàmente escassa. Outro elemento que
dificulta o estttdo do tema diz respeito à descentralização das iniciativas. Elas vêm
~urgindo

com base na competência que os entes federados possuem em matéria _

educacional. Sua repercussão positiva tem tevâdo diversos Municípios e alguns
Estados a planejar sua adoção. Embora haja seriedade nas experiências em curso, a
disseminação da proposta pode levar ao desenvolvimento de iniciativas oportunistas.
Enfim, o caráter de novidade na implantação da idéia dificulta a elaboração de uma
análise mais profunda e recomenda prudência quanto à avaliação de sua eficácia.
As iniciativas conhecidas no setor são as do Distrito Federal, dos
Municípios de Campinas. Ribeirão Preto (São Paulo). e Boa Vista (Roraima), e do
Estado de Mato Grosso do Sul.
O progTama de "·bolsa-escola~ do Distrito Federal4 foi criado pelo
Decreto n° 16.270, de 11.01.95, e regulamentado pela Portaria n° 16, de 09.02.95. As
condições para que a família tenha acesso à "bolsa-escola", que representa o

I. matricular todos os filhos entre 7 ·e I4 anos em escola pública.

garantindo freqüência inensal superior a 90%;

3

Bolsa-escola, poupança escola. Brasília, Gabinete do Governador, Assessoria especial: Secretaria
de Educaç~o. 1995. p. 17.
• As informações sobre o DF baseiam-se em Bolsa-escola, poupança escola... ; e Folha de S:Jo
Paulo, 28 de abril de 1996.
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2. renda mínima

per capíta
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mensal igual ou inferior a meio salário

mínimo;
3. inscrição de evennml membro desempregado da família no Sistema
Nacional de Emprego- SINE;.
4. residência comprovada em Brasília há pelo menos cinco anos.
Perde o direito à "bolsa-escola" a familia que apresentar declarações
falsas. O mesmo ocorre se sua renda aumentar o suficiente para retirá-Ia do critério de
pobrez;t utilizado. Caso uma das crianças tenha freqüência mensal inferior ao mínimo
estipulado. sem justificação de força-maior. o direito à bolsa é suspenso no respectivo
mês. A reprovação do estudante não tira da família o direito à bolsa, pois o objetivo do
programa é justamente enfrentar o fracasso escolar. cuja responsabilidade é muitas
vezes da própria escola.
Para a implantação do projeto em uma comunidade, é formada uma
comissão local, da qual participam professores especialmente treinados para
acompanhar e avaliar sua execução. Após .as inscrições, é visitado um grupo de
famílias selecionadas por amostragem. Em cada escola é designado um responsável
para acompanhar a freqüência dos alunos vinculados ao programa. As. família recebem
mensalmente do Banco de Brasília uma notificação para o recebimento da bolsa.

Eram atendidos. em abril deste ano, 28.672 alunos. totalizando 14.786
famílias. O custo do programa é relativamente reduzido: o orçamento deste ano prevê
um gas~o de 21,4 milhões. menos de 1% do orçamento do DF, para uma: previsão de
atendimento de cerca de 20 mil familias.
Além da "bolsa-escola", o governo do Distrito Federal instituiu um
programa de "poupança-escola". que garante um depósito anual de um salário mínimo
a cada estudante já beneficiado pela "bolsa-escola". À medida que o aluno conclui
com sucesso etapas de seu estt1do. parte do dinheiro pode ser resgatado: após a
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conclusão da 4" e da
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s• séries. a metade do saldo então disponível. Obtida a conclusão

do ensino médio. pode ser resgatado o total de seu saldo.
Campinas 5 foi o primeiro Município a adorar um programa de renda
mínima. A sua implantação teve início em março de 1995 e beneficiava. em abril deste
ano. mais de 2 mil famílias. totalizando 12.323 pessoas. Ao contrário da iniciativa do
DF. o programa de Campinas não está ·centrado na freqiiência à escola. mas envolve
um programa mais amplo de assistência social. Um dos seus propósitos declarado é o
de combater o fenômeno dos meninos de rua. Podem beneficiar-se do programa as
famílias com mais de dois anos de residência no Município que tenham filhos menores
de 14 anos. Mensalmente. os beneficiados são convocados a participar de reuniões em
que são discutidos temas como nutrição. escolaridade e planejamento familiar. O
programa procura garantir uma renda mínima per capita de RS 35.00. Cada família
pode receber até R$ 385. 00. A lei que instituiu o programa limita o seu custo a 1% da
arrecadação munii:ípal.
.A iniciativa 4e Ribeirão Preto6• pgr sua vez. foi implantada em dezembro
de 1985 e atingia. em abril deste ano. 765 famílias. com uma previsão de alcançar, até
o final do ano. de 2 mil a 2.2 mil famílias. O programa é semelhante ao do DF. As
famílias precisam morar há pelo menos cinco anos no Município. Os seus filhos
menores de 14 e maiores de 7 anos devem matricular-se em uma escola pública para
fater jus ao beneficio mensal. que pode variar de RS 40,00 a RS 100.00.
Mato Grosso do Sul' implantou seu programa de "bolsa-escola" em
junho deste ano. Sua abrangência é mais limitada: podem ser beneficiados os filhos de
carvoeiros e de trabalhadores da extração de erva-mate em idade escolar (7 a 14 anos).
Sua finalidade é a de evitar. que crianças participem da força de trabalho familiar nas
5

Sobre Campinas. Folha de São Paulo. 28 de abril de )996; e TEIXEIRA. José Roberto Magalhães.
"Uma alternativa que se abre". Conjuntura Soe/a/. 6. n•10. out. de 1995.
6
Folha de São Paulo. 28 de abril de 1996.
7
Correio Brazi/iense. 30 de junho de 1996.·
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atividades insalubres das carvoarias e dos ervais.
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A bolsa é de R$50.00 reais por

criança. É preciso que a crianÇa tenha uma freqüência escolar mínima de 75% para
manter a bolsa. Pouco mais de mil crianças já estão sendo atendidas pela iniciativa.
O programa ''Bolsa de Educação'". de Boa Vista, também foi lançado
recentemente e funciona nos moldes da iniciativa do Distrito Federal, cujos técnicos
assessoraram sua implantação.

III- Conclusão: benefícios e riscos da "bolsa-escola"

Embora seja prematuro avaliar dê forma mais conclusiva as experiênc_ias
da "bolsa-escola'", alguns aspectos positivos da iniciativa podem ser apresentados.
tendo por base informações pri:liminares fornecidas pelos seus próprios executores.

O aumento do número de alunos freqiientando a escola é o dado mais
evidente.

A atração pelo novo rendimento normalmente leva os pais a optar pela

escola. retirando seus filhos de atividades laborais impróprias para a infância. O
combate ao trabalho infantil pode. assim, ser considerado outro beneficio do programa.
Nem sempre. porém. o valor da bolsa exerce atração suficiente. particularmente se os
pais conseguem obter do trabalho dos filhos uma renda superior ao valor da bolsa. É o
que já foi constatado nas carvoarias de Mato Grosso do Sul8•

Uma vez que as fhmílias contempladas obtêm um aumento de sua renda.
a iniciativa pode ter efeitos benéficos também sobre o seu nível de vida, em termos de
melhoria da nutrição e da saúde de seus membros .

. O amparo da "bolsa-escola" pode ter efeitos positivos sobre a qualidade
do ensino. Os alunos contemplados. pela obrigação de apresentar freqüência escolar
elevada e pelo efeitos positivos do aumento da renda familiar. tendem a apresentar
8

Correio Brazitiense. 30 de junho de 1996.
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uma melhoria de rendimento. O interesse que as famílias beneficiadas acabam
demonstrando pelos assuntos da escola também pode repercutir sobre o desempenho
dos alunos. Em conseqüência de tudo isso. os níveis de evasão e de repetência são
passiveis de redução. "Alguns desses efeitos vêm sendo apontados pelos executores das
iniciativas supracítadas. embora ainda seja prematuro apresentar uma avaliação mais.
profunda.
Os problemas da "bolsa-escola" dizem respeito principalmente à
disponibilidade de recursos e à forma de execução do programa. Ainda que as
· experiências em curso não exijam gastos -elevados, qualquer iniciativa no setor é
inviável para os Municípios pobres. principalmente ante a necessidade de se preservar
os recursos da área educacional. Enviar todaS as crianças à escola, proporcionando
uma elevação da renda familiar, pode não ter qualquer efeito significativo para o
ensino .se continuarem pendentes os problemas dos baixos salários e qualificação deis
professores. assim como a falta de material didático adequado.
O envolvimento da União em grande escala na matéria, como preconiza o
Projeto de Lei do Senado no 84, de 1996, de iniciativa do Senador José Roberto
Arruda precisa ser analisado com cautela A proposta institui uma parceria entre a
União e os Municípios com mais de 50 mil habitantes na concessão de uma bolsa, de
R$ 50,00 a RS 150,00. para que as famílias de um certo nível de carência mandem seus
filhos para a escola de ensino fundamental. O seu cunho social merece consideração.
Porém, no mérito, a iniciativa apresenta os seguintes problemas:
I. exige um volume considerável de recursos,

cuja origem e

quantificação não são apontados. A se confiar na previsão de cerca de 4,9 milhões de
famílias atingidas. o gasto com o programa ficaria em tomo de 6 bilhões de reais por
ano. A maioria dos Municípios provavelmente não poderia arcar com a sua parte. Já a
União teria dificuldades de despender na iniciativa recursos retirados das dotações

orça~entárias

que vêm sendo dirigidas à

ed~~~çã~:Em

1995, o MEC destinou ao
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ensino fundamental. com recursos próprios''. cerca de I bilhão de reais. dos quais 700
milhões provenientes de sua quota do salário-educação. Para complementar os fundos
estaduais de apoio ao ensino finidamental e valorização do magistério. proposto peJo
Poder Executivo. por meio da PEC n• 30/96. em tramitação rio Senado. a União deverá
despender de I a 1.1 bilhão de reais (o MEC por vezes divulga uma cifra menor. de
850 milhões de reais).

Parte desses recursos virá do salário-educação. O restante

deverá vir de uma dotação maior a ser destinada ao MEC a partir do ano de vigência
da futura emenda constitucional. A implementação da proposta exigiria. assim, uma
ampl~

redefinição da política social em vigência.-com o risco de dano para as ações de

apoio ao ensino obrigatório que vêm sendo planejadas pelo Governo Federal.
2. trata os Municípios de modo uniforme.

Há aqueles que possuem

recursos suficientes para sustentar sozinhos um programa de renda mínima. Contudo,
como foi indicado acima. a maior parte deles precisaria de apoio total para
implementar a iniciativa. Além disso, o texto do projeto gera a interpretação absurda
de que os Municípios são obrigados a participar do programa. contribuindo com
metade dos recursos necessários à sua execução. Para que sejam respeitados o
princípio de eqüidade e o preceito constitucional da autonomia federativa. o projeto
deveria simplesmente prever a preferência para a execução do programa nos
Municípios e Estados mais pobres e naqueles que, situados muna situação
intermediária. se dispusessem a despender recursos próprios.
3. estipula um valor nacional para a bolsa. Além da referência ao saláriomínimo ser inconstitucional, conviria pensar na possibilidade de variação regional da
bolsa. ·para adaptá-la melhor às diversas realidades do país. A mesma rigidez é
estabelecida para o critério de pobreza. também definido nacionalmente.

9

Isso exclui a quota estadual do salário-educação, que por ser recolhida pela União antes do repasse
aos Estados, é contabilizada na execução orçamentária "do MEC.
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4. Deixa de fora as populações carentes das grandes metrópoles e das
cidades de porte médio. A intenção da proposta de conter as correntes migratórias.
considerada por si só. é questionável. uma vez que a concessão da bolsa é provisória e
vários

outro~

fatores mais complexos de atração para as grandes cidades não são

combatidos.
A idéia de um programa de "bolsa-escola'' nacional. extensivo às famílias
carentes de todos o país. também merece reservas. Além da ampliação do risco de
fraudes. o volume de recursos envolvidos seria fabuloso. Segundo o economista André
-Urani. do IPEA. para a concessão de uma bolsa de um salário-mínimo a cada família
com crianças em idade escolar e renda per capita inferior a R$35.00 (o Projeto Arruda
é mais generoso) seriam despendidos entre 6,5 e 7 bilhões de reais, ou 1,2% do
Produto Interno Bruto. Para um programa de renda mínima semelhante ao proposto
pelo Senador Suplicy, sem vinculo com a educação. o dispêndio seria de cerca de 21
bilhões de reais~ 10 Este valor é próximo ao de todos os recursos públicos vinculados à
educação, que é de cerca de 23,2 bilhões de reais.

Recentemente. o Governo Federal anunciou a criação de um programa de
"bolsa-escola", denominado "Vale-Cidadania-. Trata-se de uma reação improvisada às
críticas generalizadas da ineficiência de sua ação social. Por enquanto, a iniciativa vem
sendo conduzida pelo Programa Comunidade Solidária. uma vez que a equipe do atual
Ministro da Educação e do Desporto jamais demonstrou entusiasmo com a idéia de
"bolsa-escola". Há planos para se atingir um universo de 50 mil famílias pelo país.
Porém. a única ação concreta do "Vale-Cidadania- até agora foi o envolvimento tardio
na referida iniciativa que o governo de. Mato Grosso do Sul já vinha elaborando
sozinho no setor.

°Folha de São Paulo. 28 de abril de 1996.
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Embora a iniciativa do Governo Federal seja improvisada e tenha sido
motivada por razões políticas de momento. pode dar inicio a experiências de valor, já
que independe. como prevê o Projeto Arruda. de uma fórmula legal rígida. uniforme e
onerosa. As experiências em escala menor vêm apresentando resultados promissores e
seria benéfico que fossem reproduzidas. até com o apoio do Governo FederaL A
institt1ição de um programa nacional sustentado pela União teria um grande alcance
social. Porém. permaneceriam os problemas de elevado risco de fraude, necessidade de
recursos volumosos e exigência de renúncia de outras iniciativas na área sociaL Além
disso. se concebido como estratégia de combate à pobreza, um programa dessa
natureza merece reservas. pois não transforma ã própria estrutura social excludente.

DO SENADOR SEBASTIÃO ROCHA (PDT- AP~Ji
.

?{
7'

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Segundo dados do Instituto de Estudos Sócio-Econômicos do Distrito
Federal - INESC, os recursos inscritos no Orçamento de 1995 para o setor
educacional sofreram cortes importantes.

b programa do Ministério da Educação destinado ao ensino básico na
Região Nordeste, que deveria aplicar duzentos e cinqüenta milhões de reais, foi
contemplado com apenas doze milhões de reais!
Em relação ao programa Desenvolvimento da Educação da Criança de
Zero a Quatro Anos, dos setecentos e noventa e nove mil reais previstos, nenhum
real foi colocado à disposição!
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O INESC mostra ainda que o Ministério da Saúde fez investimentos
muito modestos nos programas Nordeste I e II, destinados a reduzir a mortalidade
infantil na região mais atrasada do Pais.
Por exemplo, dos cento e oitenta e seis milhões de reais previstos para
investimentos no Nordeste II, menos de sessenta e oito milhões de reais foram
efetivamente aplicados.
Senhor Presidente, Senhoras ·e Senhores Senadores, a coluna da
jornalista Dora Kramer, do Jornal do Brasil, do- dià 09 do corrente, toda ela
dedicada às mazelas do nosso Orçamento,- faz pesadas criticas ao Governo, que
manipula, de acordo com as suas conveniências, as verbas destinadas a Estados e
Municípios.
A colunista diz:
"O Poder Executivo está devendo uma explicação a(' i
respeito dos critérios que vem utilizando para liberar verbas do 1
Orçamento da União, notadamente através de convênios com
prefeituras. (•.. ) Ninguém sabe ao certo se .o Orçamento está
mesmo servindo de mercadoria em balcão de negociatas. Mas o
simples fato de o Executivo não vir a público esclarecer quais os
critérios para que A ou B e não C receba verbas toma lícito
supor que algum arranjo, de natureza ainda não explicada, esteja
sendo feito."
Alguns especialistas dizem que no Brasil de hoje existem três formas de
acompanhamento do Orçamento: o controle interno, realizado pelos próprios
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; o controle externo, realizado pelo
Congresso Nacional; e o controle social, exercido pela sociedade.
É importante discordar dessas afirmações tocando em dois pontos

fundamentais. Em primeiro-lugar, em relação ao Congresso Nacional, malgrado sua

- - - - - - - - - - - - ---
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participação formal na elaboração do Orçamento, somos forçados a reconhecer que
o arbítrio ilimitado e os artificiós utilizados pelo Executivo na fase de execução
orçamentária transformam aquela participação legislativa em um patético ')ogo de
cena"_ Melancolicamente, o orçamento toma-se uma obra de ficção. Os ingentes
esforços dispendidos pelos parlamentares para aprimorar a lei de meios resultam
inúteis, pois o orçamento será cumprido ou descumprido pelo Executivo na exata
medida de suas conveniências político-eleitorais. Em segundo lugar, no que tange à
sociedade, ela de nada sabe porque não é informada de coisa alguma. Assim, não
tem a menor participação no destino do dinheiro, que o Executivo manipula como
quer, de màiteira autoritária e absolutista, visando a satisfazer apenas aqueles que
são seus vassalos. Dessa maneira, explica-se facilmente, segundo a já citada
jornalista Dora Kramer, porque, por exemplo, as Prefeituras de Belo Horizonte e de
Pprto Alegre morrem à míngua enquanto o Prefeito de Contagem recebe quase dois
milhões e meio de reais praticamente às vésperas das eleições municipais.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, diante desses vícios
e dessas práticas clientelistas que ainda perduram em relação ao destino dos
recursos inscritos no Orçamento da União e que fazem dele uma grande peça de
ficção, creio que atingimos um momento excelente para retomar uma discussão
séria sobre a transparência e-a participação social na aplicação do dinheiro público.
Nesse sentido, merece ser acompanhada com atenção uma experiência
adorada na cidade de Porto Alegre, na gestão do ex-prefeito Olívio Outra, do
Partido dos Trabalhadores. Experiência, aliás, que está sendo reproduzida em
outros municípios, como Betim, Belo Horizonte, e também aqui mesmo noDistrito
Federal. Trata-se do orçamento participativo. A idéia é simples e tem como
objetivo levar a população a participar miüs diretamente das deci~ões sobre a
aplicaç~o das verbas públicas.
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Por meio do orçamento participativo, qualquer habitante tem o direito de
participar de uma reunião plenária que decidirá sobre as prioridades do seu
município. Nas reuniões plenárias são escolhidos, pelo voto, os conselheiros que,
depois, tomarão decisões acerca da destinação dos recursos previstos para a sua
região na proposta orçamentária. Automaticamente, com a participação direta da
sociedade no processo de decisão orçamentária, diminui o favorecimento político
no âmbito do Legislativo; reduzem-se de maneira importante as manipulações e os
artificios que são criados pelo Executivo; existe uma quase certeza de que aquelas
verbas serão realmente aplicadas. Enfim, o -Orçamento participativo proporciona a
fiscalização do povo sobre os recursos nas mãos do governo. Segundo o atual
Prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro, o orçamento participativo é uma mistura de
democracia representativa com democracia direta. A impressão que temos é que
hoje, nas dezesseis regiões que constituem o município de Porto Alegre para efeito
de orçamento

participativo~

o clientelismo e os chamados "políticos-despachantes"

praticamente não existem mais.

~

É importante salientar que a crise do orçamento público está
'

intimamente ligada à questão global da falência do Estado cartorial, paternalista e
assistencialista que sempre existiu no Brasil, e que alguns homens do poder ainda
insistem em manter vivo: O próprio Presidente da República é. o primeiro ~dã lista.
Ao mesmo tempo em que fala em modernidade, encontra nas velhas práticas
cartoriais o caminho certo para atingir os seus objetivos. eleitorais. Assim,
manipulando verbas públicas e ao mesmo tempo contemplando seus fiéis
servidores com polpudos recursos da sociedade, o Senhor Presidente persegue o
sonho da reeleição.
A crise do orçamento público deriva, portanto, -de víCios e práticas
políticas verdadeiramente nefastas, que corroeram ao longo do tempo as estruturas
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do Estado e o levaram à agonia.
Agora, nós podemos perceber que, diferentemente do orçamento
tradicional, o orçamento participativo engendra uma nova forma de gestão pública.
A discussão transparente e democrática, além de ampliar o leque de participação
dos atares sociais no processo decisório, chega finalmente a definir prioridades
bem próximas dos verdadeiros desejos e necessidades da população.
Voltando ao caso de Porto Alegre, o orçamento participativo conta,
atualmente, com amparo legal exclusivamente no parágrafo único do artigo 116 da
Lei Orgânica do município, que estabelece. a participação popular nas definições
relativas ao Orçamento Municipal.
Uma questão bastante importante e que foi amplamente discutida quando
da estruturação do orçamento participativo em Porto Alegre foi o relacionamento
do mesmo com o Legislativo. Muito se discutiu sobre os perigos da redução da
importância do Legislativo diante do crescimento das discussões no âmbito do
orçamento participativo, mas essa prática não suprime, de maneira alguma, as
prerrogativas do Legislativó em alterar, através de emendas, o orçamento. A bem
da verdade, é o Executivo que tem de abrir mão de uma parcela do seu poder
decisório, na medida em que amplia o espectro de participação e de definição
orçamentária.
As experiências de orçamento participativo se verificaram até agóra nos
espaços municipais. É verdade que ainda temos muito que avançar no s.~ntido de .
compatibilizar esse tipo de experiência com espaços mais amplos, até atingirmos,
quem sabe, a própria definição do Orçamento da União. Apesar das dificuldades de
compatibilização, não podemos nos esquecer de que a falta de transparência, de
democracia e de eficiência têm levado o Orçamento da União a ser também um.
constante instrumento a serviç-o do lobby e da corrupção.
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Para finalizar, gostaria de dizer que todas as experiências- que contrariam
o comportamento tradicional do Estado, privilegiando os interesses coletivos em
detrimento de interesses de grupos de pressão, são vistas com elevado grau de
desconfiança. · Dessa maneira, não -podemos esquecer de que a distinção entre
~St!ldo

e Sociedade no Brasil data de

muit~

tempo, e, .em toda a nossa formação

histórica, o primeiro sempre foi visto como uma instituição que defende interesses
parciais, sempre representou grupos privilegiados e sempre descartou a idéia de
implantar e administrar um projeto verdadeiramente capaz de promover o
. bem-estar da população.
Nesse sentido, o Estado passa a ser o responsávél direto pela
manutenção de práticas corporativas e :dientelistas. Assim, a crise do Estado
brasileiro em seus diferentes aspectos e, conseqüentemente, a reforma do mesmo
motivam, de alguma forma, a participação popular. O orçamento participativo é, na
verdade, uma dessas formas

de intervenção. social.

Acredito que esse

reconhecimento é de importância fundamental no atual processo de transformaÇão
política, econômica e social que o País está atravessando.
Muito obrigado.
DO SENADOR SEBASTI.:\..0 ROCHA (PDT-AP)

Senhor Presidente,
Meus Excelentíssimos Pares:
Quero comentar aqui uma nova modalidade de assistência à saúde da
população, muito promissora, queveni sendo adotada por um número crescente. de
municípios. Trata-se do programa chamado por alguns de "Médico de Família" e
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pelo Ministério da Saúde de "Saúde da família", que consiste na instalação, no seio
de um bairro, de um verdadeiro consultório médico para atender as famílias
"' claquela comunidade, por meio dos serviços de um clínico geral e alguns auxiliares.
Essa equipe básica não só atende os moradores locais que demandam o consultório,
como também atende a domicílio todas as famílias do bairro, visitando-as
sistematicamente.
No Brasil, o Município pioneiro na adoção dessa metodologia foi
Niterói,. em 1992, durante a gestão do prefeito Jorge Roberto Silveira, do PDT.
Diga-se de passagem que Niterói é um desses municípios em que, graças à boa
administração, o mesmo grupo de dirigentes vem sendo reeleito, mandato após
mandato, assegurando uma saudável continuidade da gestão municipal.
O programa Médico de Família conta em Niterói com uma dezena de
consultórios que foram instalados dando prioridade a bairros carentes. O programa
foi baseado na experiência cubana, de méritos reconhecidos peia Organização
Mundial de Saúde. Em Cuba, o sistema de consultórios públicos de bairro, com um
clínico geral atendendo as famílias da área, cobre noventa e dois por cento da
população e envolve o trabalho de dezenove mil

mé~icos.

O nosso Ministério da Saúde, há cerca de dois anos, adotou a idéia e a
vem difundindo e implantando por todo o Brasil, através de convênios, sob o nome
de Programa de Saúde da_ Famjlia, PSFc De resto,- muitos Municípios que
priorizaram a questão da saúde em suas administrações, lançam-se a introduzir o
programa por conta própria, e só depois se conveniam com o sistema de verbas
federais. Essa antecipação e ·iniciativa demonstram a grande atração que a nova
idéia vem exercendo sobre prefeitos e secretários municipais de saúde.
A base do programa é- a Unidade de Saúde da Família, instalada
geralmente em um edificio cedido pela comunidade e adaptado para a nova
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finalidade. A equipe básica que atua nesse consultório é formada, segundo a norma
federal, por um médico generalista, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e
de quatro a seis

agent~s

comunitários de saúde. Os agentes de saúde devem residir

na comunidade e toda a equipe deve residir no município e trabalhar em horário
integral, oito horas por dia.
A área de atendimento a cargo da equipe básica é bem delimitada,
abarcando entre seiscentas e mil famílias. Os que demandam o consultório devem
poder chegar a ele a pé. A equipe atende no consultório e também a domicílio.
Cadastra todas as famílias e indivíduos da área, examina a todos e cuida de todos.
Além da assistência médica a cada caso, a equipe também orienta as ações de
prevenção.
. . Com essa ação bem aderida às realidades e exigências locais, diminui a
necessidade de a população buscar ambulatórios especializados e hospitais.
Quando necessário o internamento hospitalar, o doente é encaminhado pelo médico
da família, que acompanha o caso continuamente. Muitos tratamentos podem ser
feitos em casa, com , a orientaÇão e apoio da equipe local, com muito menos
despesas e dificuldades, tanto para os doentes como para a rede pública de saúde.,..-;;;
A Secretaria de Saúde do Município, no Programa de Saúde da Família,
mantém um sistema de supervisão das equipes básicas e deve cuidar de seu
treinamento contínuo. A Secretaria Estadual de Saúde exerce um papel de
monitoramento voltado ao aprimoramento do trabalho dos municípios, inclusive
atraindo as universidades do Estado para apoiar o programa com treinamento.
O sistema do médico de família comunitário não vem duplicar as
unidades de saúde existentes, mas complementá-las. Passa a ser o portão de acesso
da população à rede de saúde. É um sistema ativo de busca da saúde da população,
em contraste com a experiência convencional das unidades de saúde que atendem
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passivamente à demanda desorganizada da população. A nova metodologia cria um
vínculo afetivo e de confiança entre a equipe médica e as famílias da comunidade.
Isso, além de melhorar " desempenho dos profissionais de saúde, realça a ação
educativa da equipe na comunidade e aumenta a eficiência das ações de vigilância
epidemiológica e sanitária. A aÇão terapêutica passa a ser melhor integrada com a
realidade local. Passa a haver maior responsabilidade mútua, com relação à saúde
da comunidade, entre essa e a equipe médica. O novo sistema representa para a
população antes mal atendida, a conquista simultânea da saúde e da cidadania.
Principalménte, o Programa de Saúde da Família, ao contrário do
modelo tradicional, centrado na doença e no hospital, procura concentrar as ações
na proteção da saúde dos indivíduos e da família, adultos e crianças, sadios ou
doentes, de forma integral e contínua.
A adesão dos· municípios ao programa tem sido ampla. Estão hoje
conveniados com o Ministério da Saúde cento e setenta e um municípios, de quinze
diferentes estados. Esses convênios correspondem à implantação de seiscentas e
oitenta e uma unidades e equipes básicas. Portanto, são seiscentas e oitenta e uma
áreas comunitárias alcançadas pelo programa. O Ministério da Saúde estima que,
em 1997, esses números crescerão significativamente, devendo vir a abranger mais
alguns estados e incluir um total de duzentos e sessenta municípios e cerca de mil
equipes básicas e suas respectivas Unidades de Saúde da Família. A maior

parte~

dos convênios do programa têm sido feitos diretamente com os municípios, mas a
gestão do sistema alcança também o nível estadual.
Quanto ao impacto do programa, ele só muito recentemente tem
assumido uma dimensão e diversificação nacional, não havendo meios de se ter
levantamentos quantitativos precisos. Sabe-se, no entanto, que qualitativamente
o
r!
,I

impacto é muito positivo. Muitos municípios engajados já detectaram melhoras nos

I
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índices de cobertura pré-natal, aleitamento materno, vacinação. Verifica-se, em
alguns. queda no índice de mortalidade. O programa tem estimulado a participação
popular, com a formação de Conselhos locais de saúde, e outros formatos.
Quanto à relação entre custos e beneficias, a expectativa é favorável, já
que o

progrC~ma

dá atendimento onde não havia, atende melhor que a unidade de

saúde convencional, a par de evitar que a população recorra, sem necessidade real,
a instâncias mais caras, como hospitais ou ambulatórios especializados.
Depoimentos de secretários municipais de saúde registram que o programa exige
maiores despesas a curto prazo, mas a médio e longo prazo baixa o custo de prover
. serviços de saúde à população. De resto, é tendência mundial baratear os custos dos
serviços de saúde por meio de programas similares, baseados no médico generalista
centrado na família.
Senhor Presidente: essa abordagem inovadora nos serviços públicos de
saúde, centrada no vínculo entre um clínico geral, sua equipe de auxiliares e uma
comunidade de famíiÍas situada em área delimitada; é um novo e esperançoso
horizonte que se abre às nossas populações. Os governos estaduais e municipais
devem estudar com atenção o novo sistema a fim de adotá-lo, pelo seu grande
potencial no que toca à melhora da saúde de nosso povo.
Pelas mesmas considerações e motivos, deve esta Casa acompanhar
atentamente essa experiência.
Muito obrigado.
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DO SENADOR SEBASTIÃO ROCHA (PDT- AP)
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,

O Programa de Garantia-de Renda Mínima. que vem sendo implementado no
Distrito Federal e em vários municípios brasileiros, ganha a cada dia novas adesões. revelando
uma preocupação crescente, da classe política e de numerosas autoridades. com os
estarrecedores padrões de miséria de grande parte da população.

É curioso observar que esse programa vem sendo adotado, em sua proposta
original ou em modelos semelhantes, por dezenas de municípios dos mais diversos pontos do
território brasileiro. Da mesma forma, vem seduzindo parlamentares e governantes de várias
unidades federativas, além do já citado Disrrito Federal. E, no entanto, foi o Programa de
Garantia de Renda Mínima proposto, originalmente, nesta Casa Legislativa, pelo nobre colega
Senador Eduardo Supücy, há nada menos que cinco anos.
Aprovado por este Egrégio Plenário, o PLS 080, de 1991, foi encaminhado no
ano seguinte à Câmara dos Deputados, onde se encontra ainda hoje. Tramitando na Comissão
de Finanças e Tributação,

a: proposta - agora sob o n•. PL 2.561, de 1992 - aguarda

apreciação do Parecer do Relator, Deputado Germano Rigotto, que em março de 1993
concluiu por sua adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Enquanto o Congresso Nacional e o Poder Executivo - nesse caso,
representado pela bancada governista - hesitam em apreciar o projeto, este vem merecendo
humilde- mas crescente acolhida nos governos estaduais e municipais.
Até o inicio de junho o programa já fora proposto em 62 municipios e 12
unidades federativas- São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte,
Minas Gerais, Goiás, Paraíba, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do· Sul, além do
Distrito Federal.
Vetado embora em 12 municípios, o projeto está sendo apreciado em 29 outras
municipalidades e em I I Estados; encontra-se em execução no Distrito Federal, na capital
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baiana, Salvador, e em outras oito cidades, entre os quais se destacam Campinas, Santos e
Ribeirão Preto. Em quatro municípios será implementado a partir do ano que vem.
O Programa de Garantia de Renda Mínima, conforme salientei, apresenta
variações em sua concepção e. principalmente. na sua operacionalização. No Distrito Federal,
o Governador Cristovam Buarque vem implementando o programa chamado bolsa-escola, que
complementa a renda das fanúlias carentes desde que elas. tenham filhos em idade escolar e
comprovem sua matricula e freqüência.
Em qualquer dos modelos em fase de implementação, ou que venha a ser
adotado, o Programa de Garantia de Renda Mínima constitui uma ação emergencial para
minorar
os ..efeitos
da miséria,
de longo prazo, que
.
, .
. ·, não dispensando, "naturalmente, a ação
.
deveria
consubstanciar-se
na. geração de empregos, no crescimento econômico e na melhor
.
.. .
'

'

'

~

distribui?ão da renda.
O Programa consiste, basicamente, em conceder uma suplementação de renda a
todos os trabalhadores acima de 25 anos que recebam remuneração inferior a R$ 240 reais,
correspondentes aos 45 mil cruzeiros previstos no projeto de lei quando de sua apresentação,
em 1991. Essa suplementação deve corresponder, de acordo com o projeto original, a 30% da
diferença entre o limite previsto, de 240 reais, e a remuneração efetivamente percebida pelo
trabalhador.
Deve-se observar, ainda, que o projeto do Senador Eduardo Suplicy, ora em
tramitação na Câmara dos Deputados, previa a implantação gradual do Programa a partir do
ano p~o. quando seriam beneficiados os_~ores com mais de 60 anos; neste ano, obeneficio seria eStendido àqueles com idade superior a 55 anos; em 1997, àqueles com mais de
50 anos, e assim sucessivamente, até que, no ano 2.002, todos os trabalhadores aciina dos 25
anos, precariamente remunerados, recebessem a suplementação.

Programas dessa narureza já existem em outros países, com resultados
satisfatórios. Diante da possibilidade de evenruais criticas ao Programa, no que respeita a
suposto paternalismo ou estimulo ao ócio, cumpre observar que esse mecanismo, pelo
contrário, torna o trabalho mais atraente que a ociosidade, como destacou em seu Parecer o
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deputado Germano Rigotto.
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medida em que o beneficiário consiga aumentar sua renda, o

beneficio recebido diminui, mas cresce a sua renda total", salientou o Relator.
Outro grande merito do Programa é o fato de eliminar intermediários,
freqüentemente responsáveis pela pulverização dos recursos, como conseqüência do custo
operacional, quando não pelos desvios de verba, lamentavelmente uma tradição na história de
nossos programas sociais. A distribuição direta dos recursos, alem disso, apresenta uma
vantagem extra, se cÕmparado com as cestas básicas e outros programas assistenciais, já que
permite ao beneficiário dispor do dinheiro em conformidade com suas necessidades, as quais
ninguém pode identificar melhor do que ele próprio.
É natural, Senhoras e Senhores Senadores, e até necessário, que na abordagem

do programa se levante a questão do seu custo. Cálculos efetuados quando da elaboração do
projeto revelaram que sua implementação a nível nacional exigiria recursos correspondentes a
3,5% do nosso Produto Interno Bruto. Os dispêndios, como se sabe, aumentariam
gradativamente,

alcan~ando

esse percentual quando o Programa de Garantia de Renda Mínima

estivesse totalmente implementado.
Aparentemente, os resultados a serem obtidos justificariam um aporte de tal
ordem. É preciso lembrar que ..o aumento da renda para as famílias mais pobres permitiria
eliminar uma série de gastos sociais hoje existentes, que não surtem os efeitos desejados. Além
disso, o incremento da re!lda implicaria significativo crescimento da demanda, ao incorporar ao
mercado milhões de famílias que hoje se encontram à margem dos mais reduzidos padrões de
consumo.
O fortalecimento do consumo interno, segundo revelaram projeções então
realizadas, seria suficiente para garantir à economia brasileira uma trajetória de crescimento.
Os estudos demostraram que um aumento de 5% do Produto Interno Bruto para os
trabalhadores que ganham até dois salários mínimos faria esse mesmo PIB crescer 8,52%, além
de gerar dois milhões e meio de empregos formais e dois milhões de ocupações informais.

Dados coletados pelo IBGE, na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicilio,
em 1990, revelaram a existência de 38 milhões 932 mil cidadãos acima dos 25 arios de idade_

~-~--
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que ganham menos de dois salários rriinimos. Desses, I6 milhões 893 mil não tinham
rendimento algum.
O incremento 'da produção por setor, com a incorporação desse contingente ao
mercado de consumo, apresentaria os seguintes resultados: leite e Iaticínios, 24,07%; indústria
farmacêutica, 23,61 %; saneamento e abastecimento de água, 22,83%; beneficiamento de arroz,
~2,51%;

indústria de fumo, 22,07%; alimentos diversos, 22%; moagem de trigo, 21,48%;

abate e preparação de aves, 19,99%; refino de óleos vegetais, 18,98%; perfumaria e produtos
de limpeza, 17,78%; abate e preparação de carnes, 17,75%; aluguel de bens imóveis, 15,18%.
Esses seriam alguns dos setores que obteriam crescimentos mais expressivos.
O Programa de Garantia de Rend<r Mínima tem equivalentes em outros países,
com maiores ·ou menores variações. Entre outras nações, é adotado pelos Estados Unidos,
.

.

-·

Inglaterra, Alemanha e Suécia. A França, desde 1988, adota o programa chamado Renda

Miníma de Inserção, num sistema bastante parecido com o do programa que aqui se pretende
implementar.
A verdade, Senhoras e Senhores Senadores, é que os Estados e Municípios
brasileiros vêm"se mostrando mais determinados do que os Poderes Legislativo e Executivo,
no plano nacional, na proposta de atendimento ás necessidades básicas de seus cidadãos.
'

Conquanto o Programa de Garantia de Renda Mínima tenha sido apresentado nesta egrégia
Casa há cinco anos, políticos e governantes de pequenas cidades do interior têm revelado
maior sensibilidade para com os segmentos miseráveis de nossa população, talvez porque
tenham com os grandes bolsões de miséria um contato mais freqüente e mais estreito. De qualquer forma, Senhoras e Senhores

~Senadores,

é imperativo que o

Congresso Nacional pelo menos aprecie o projeto que institui esse Programa, deliberando
conforme entender conveniente. Se tal proposta revelar-se inexeqüível, por qualquer motivo,
cabe a nós, parlamentares, rejeitá-la

e -procurar~-outra

solução. O que não podemos, em

qualquer hipótese, é escamotear de nossos compromissos e nossas consciências a existência de
milhões de brasileiros, irmãos nossos, que vivem em ·cohdições inferiores á chamada linha da
pobreza e que aguardam dos seus representantes nesta Casa uma ação ~efetiva para reduzir as
desigualdades e construir uma sociedade maisjusta. Muito obrigado!

~
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Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Carlos Wilson deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Totó
cava/cante.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Totó Cavalcante deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Levy Dias, 3" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. Ex" será
atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, que disporá de 26 minutos até o término da ses-

são.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP.) - Sr.
Presidente, Senador Levy Dias, já usei da palavra
nesta tarde. Então poderei abreviar o meu pronunciamento saudando V. Ex" na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
· Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, o jornal O
Globo publica, em sua primeira página, notícia referente à compra pela Caixa Económica Federal da
Cariei ra Imobiliária do Bamerindus.
Diz o jornal: "Decisão é considerada uma vitória· do Senador José Eduardo Andrade Vieira".
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Senador José Eduardo Vieira, como nosso çolega nesta Casa, demonstrou, ao longo do tempo, enorme
lealdade e correção de conduta. Todas as informações que temos permanentemente dão conta da sua
postura íntegra não só como administrador privado,
mas como administrador público nos cargos que desempenhou. Faço esse registro, no entanto, com
bastante preocupação.
Creio que estamos vivendo um momento de
grave instabilidade do sistema financeiro nacional,
de dificuldades notórias de um determinado grupo
de instituições financeiras. Ao Senado, neste momento, faltam instrumentos eficazes de acompanhamento e fiscalização de todo esse conjunto de problemas que estão eclodindo a partir da_ estabilização
da moeda.
É importante registrar, Sr. Presidente, que a
Constituição, no art. 192, desde 1988, determina especffica e claramente que o Congresso Nacional
deve votar uma lei, ou leis, de caráter de lei complementar para regular o sistema financeiro nacional.
Há pouco presenciamos a crise que gerou o
Proer, programa de reestruturação financeira: a crise
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do Banco Económico e a do Banco Nacional. O Senado, constitucionalmente, é a Casa que tem a competência e a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e apontar irregularidades do sistema financeiro
perante o Banco Central e o Ministério da Fazenda.
No entanto, ao longo d~ processo vivido,
experimentado por esta Casa, a cada reunião da
Comissão de Assuntos. Económicos há uma situação que se evidencia de imediato: a falta de uma legislação que instrumentalize uma ação fiscalizadora
efetiva do Senado Federal, um acompanhamento
criterioso e aprofundado, quaSe fntirilo; desSás
ções de dificuldade, dessas crises que marcam o
sistema financeiro.

situa-

Quando se fala das institUições bancárias do
País, é muito importante registrar que não estamos
falando de algo de menor importância. O abalo do
sistema financeiro tem repercussões gravíssimas,
dolorosas do ponto de vista coletivo e insuportáveis,
principalmente para a faixa mais pobre da população. A desordem, a instabilidade· de um sistema financeiro, a eciosão de uma crise pode representar
um aprofundamento da pobreza e da miséria em
grau e em uma proporção dramática, até hoje não
conhecida pelo Brasil.
Na década de 80, um país muito próximo, aqui
na América do Sul, o Chile, viveu esta situação. A
crise dos bancos naquele país levou a uma queda
de 20% do Produto Interno Bruto. Quando terminou
a crise dos bancos, os chilenos estavam todos 20%
mais pobres. É como se, praticamente, o trabalho de
quase uma déeada de toda uma população tivesse
se esfumaçado no ar, tivesse desaparecido instantaneamente.
Aquelas pessoas que subestimam, que depreciam a importãncia e a gravidade de uma crise finan- ·
ceira estão, no mínimo, a meu ver, sendo irresponsáveis.
Sr. Presidente, nós temos que reconhecer,
neste momento, que o País vive uma situação atípica: há uma transição de moeda. Saímos de uma situação de não-moeda para uma situação em que o
País tem a sua moeda com valor, com estabilidade.
A sua moeda, que pode ser usada como unidade de
conta, o que há muito tempo não fazíamos; que
pode ser usada. como reserva de valor, o que há
muito tempo não conhecíamos, mas isto acarreta
uma necessidade de rearrumaÇão, de reestruturação do sistema financeiro, que se acOstumou, ao
longo de décadas, viver elo lucro irrfiacionário.
O caso do Bamerindus nos leva, aqui, no Se-nado, à responsabilidade de acompanhar essa
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questão,~-de fiscalizar o processo, de identificar os
problemas, porque, perante o País, somos nós, os
Senadores, quem tem a responsabilidade de aferir a
correção, ca ·seriedade com que essas negociações
são levadas a efeito.
No entanto, quando nós Senadores queremos
agir, quando a Comissão de Assuntos Económicos
quer agir, se depàra cbrrí o lato de. que a legislação é
precária:, ·a legislação é insufiCiente, a legislação não
nos instrumentaliza, não nos fornece os elementos de
ação necessários.· E batemos numa grossa parede de
vidro que não nós deixa a'iançar, não nos permfte
aprofundar nesse proCesso de fiSCalização e de identificação dos problemas; numa acurada observância daquilo que é a base da Constituição brasileira.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero, a
partir deste lato, chamàr" a atenção para a necessidade de o Congresso Nacional, imediatamente, debruçar-se sobre a tarefa de produzir uma lei complementar do sistema financeiro. No mesmo momento
em que esta notfcia sai nos jornais; relatando as dificuldades do Bamerindus - que estão sendo resolvidas pelo Governo -, é o mesmo em que nós, Senadores, começamos a nos afligir, a nos preocupar, a
ficar tomados de uma certa ansiedade, porque a
Constituição estabelece que nós temos de cuidar
dessa matéria, que ·somos responsáveis pelo seu
acompanhamento. Quando isso acontece, também
encontro, nos arquivos do Congresso Nacional, uma
carta do Deputado César Maia ao Deputado Benito
Gama, datada de dezembro de 1992, quando S. Ex"
diz:

Após, praticamente, dois anos de trabalho como Relator desta Comissão, especialmente constituída para regulamentar o
art. 192, venho apresentar a V. Ex" o texto
final do Anteprojeto de_ Lei Complementar
sobre o Sistema Rnanceiro Nacional.
Portanto, em 1992, o Deputado César Maia, que
hoje é Prefeito do Rio de Janeiro, já havia trabalhado
dois anos em cima de uma legislação para regulamentar o Sistema Rnanceiro Nacional. Temos, portanto,
quase que seis anos passados e essa matéria está
tramttando longa e morosamente na Câmara dos Deputados. O que quero dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senaâores, é que nós, Senadores, temos que tomar a
pefto essa tarefa, temos que assumir essa tarefa de
produzir essa legislação, de produzir essa lei complementar do Sistema Rnanceiro.
E quero comunicar à Casa que a Comissão de
Assuntos Econômicos, por determinação do seu
Presidente, Senador Gilberto Miranda, sob a Presi-
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dência do Senador Vilson Kleinübing, constituiu um
grupo de trabalho, e nós estamos apresentando, depois de 65 dias, uma proposta para regulamentar o
Sistema Rnanceiro, para instrumentalizar o Banco
Central, na sua ação fiscalizadora e para prover o
Senado de responsabilidade e de meios para fiscalizar os fiscais, que são integrantes do Banco Central.
· Essa legislação que estrutura o Sistema Rnanceiro Nacional, nos custou 65 dias de trabalho, com
emendas, sugestões, audiências, consultas, mas
está pronta e nós a estamos entregando aos nossos
colegas, porque me foi dada, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a tarefa de relatar a matéria · e estou
cumprindo este dever, entregando aos Senadores
do grupo de trabalho o primeiro boneco, vamos dizer
assim, a primeira amostra de texto para, evidentemente, uma grande discussão, um grande debate,
rio qual esse texto será muito modifiCado, no qual
esse texto deverá ser extremamente aperfeiçoado,
dada as suas indiscutíveis· incorreções - elas devem
existir, seguramente, e elas serão apontadas pelo
critério e pelo bom senso dos Srs. Senadores.

O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Ex" um aparte, Senador José Fogaça?

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muita honra,
Senador Levy Dias, ouço o aparte de V. Ex".
O Sr. Levy Dias- V. Ex", Senador José Fogaça, tem sempre a sensibilidade de abordar assuntos
extremamente importantes para o nosso País no
momento exalo. Cumprimento V. Ex" pelo pronunciamento que faz nesta tarde sobre os mecanismos
de controle e de fiscalização do Sistema: Rnanceiro.
Quero dizer a V. Ex" que conheço há muitos anos o
Senador José Eduardo de Andrade Vieira e tenho
em S. Ex" um homem extremamente ético, sério e
que fez um trabalho extremamente competente na
empresa que lhe coube administrar - pegou essa
empresa e multiplicou o seu tamanho e, naturalmente, a geração de empregos, dando oportunidades a
muitas pessoas e alavancando também o sistema
produtivo nacional. Depois do Banco do Brasil, o
maior banco brasileiro na área de incentivo à produção rural talvez seja o Bamerindus. E quando se
mexe em uma empresa do porte do Bamerindus,
mexe-se também com gigantescos interesses internos e externos. Nesses últimos dias - e o grande
público talvez imagine de uma forma, mas conhecemos como as coisas operam - acompanhamos uma
-- guerra tremenda- contra o Senador José Andrade
Vieira e sua instituição. Todos nós passamos por dificuldades, mas tenho comigo que, a curto prazo,
pela competência da equipe que administra essa luta
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terrível que vem acontecendo nos últimos dias, o
Senador José Eduardo Andrade .Vieira e sua equipe_ .
vão superar esse problema e vottar a operar no mercado brasileiro. Cumprimento V. Ex", pois entendo
que se a Constituição da República nos dá o dever
de gerenciarmos esse assunto, que assumamos
esse papel que nos cabe e levemos avante um trabalho sério, competente. Ouvi recentemente uma
observação que me deu muita segurança sobre- o
risco que significa qualquer desequilíbrio no Sistema
Financeiro Nacional. Acredtto que o Senado tem
grande responsabilidade neste aspecto. Eu gostaria
de cumprimentar V. Ex" neste momento e deixar registrada a minha solidariedade ao Senador José
Eduardo Andrade Vieira, que conheço há bastante
tempo. Acompanhei seu trabalho todo o tempo no
Senado, bem como algumas vezes em que assumiu
o Ministério. É um homem que nunca· usou nada da
União, nem automóvel nem avião, sempre fez um
trabalho exemplar, modelo para todo o nosso Pafs.
Portanto, deixo minha solidariedade ao Senador
José Eduardo Andrade Vieira, e a V. Ex", meus
cumprimentos pela oportunidade do pronunciamento
que faz, levantando esse assunto.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, senador
Levy Dias. V. Ex" me permite, portanto, fazer também o registro da seriedade, da lealdade pessoal e
da integridade ética com que atua no Senado o Senador José Eduardo. De fato, creio que não há aqui,
nem mesmo aqueles que são seus adversários polfticos no Estado ou no País, quem s!)ja capaz de
questionar esse fato. Ninguém, felizmente, nem no
noticiário dos jornais, nem nos fóruns de debate público, nem mesmo no parlamento, na Câmara ou
aqui, no Senado, em momento algum -e isso é profundamente sintomático - está pondo em dúvida a
postura pessoal daquele que, em úHima análise, é o
proprietário do banco, o nosso Senador José Eduardo Andrade Vieira.
Agora, malgrado este fato, ou seja, apesar de
que não existe discussão emtomo de possíveis pro~· ·
blemas junto à administração financeira do banco,
há algo que o Senado tem como responsabilidade,
que é infundir confiança na população, fazê-la sentirse segura de que há um acompanhamento. O Banco
Central tem que fiscalizar os bancos e quem tem
que fiscalizar o Banco Central, tomar conta do que
ocorre, é o Senado da República.
No entanto; o Banco Centrai tem elementos
precários para 6 acompanhamento do sistema financeiro, dispõe de instrumentos relativamente frágeis.
E nós, Senadores, também estamos muito tolhidos
em nossa tarefa complementar, que é a de acompa-
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nhar o q_ue faz, como atua, como opera o Banco
Central. E essa falha que uma nova legislação pode_
ria vir a corrigir.
Essa tarefa é necessária ·neste momento não
só porque estamos vivendo esta criSe, que creio
passageira, _momentânea, produto de uma transição
de moeda. E necessário, pois neste ano, no próximo
ano, daqui a uma década, daqui a vinte anos, o Senado sempre ':Stará se defrontando com esse tipo
de problema E nossa tarefa, é nossa responsabilidade. Não há desrespetto à Câmara, não há desprezo ao seu trabalho. Mas após seis anos e nenhum
resultado concreto obtido, isso já. nos autoriza a tomar a iniciativa de propor uma legislação.
Creio que, nesta hora em que há uma certa expectativa, em que apesar de dois anos de estabilidade da moeda, período em que o comportamento da
economia não tem sofrido mudanças bruscas, apesar disso ainda há uma indagação, um ponto de interrogação permaliêhtémente no ar: o programa
econômico do Plano Real vai dar certo, vai culminar
com uma economia estável capaz de promover um
deserrvolvimento auto-sustentado?
·
Boa parte da resposta a esta pergunta está
passando por essa crise dos bancos. Quem poderia
ajudar a responder esta pergunta, o Senado, vê-se
numa situação de omissão, e é omisso porque lhe
faliam os meios, os instrumentos, as armas, as ferramentas para agir do ponto de vista legal.
Quero, portanto, Sr. Presidente, fazer aqui, enfaticamente, a afirmação de que o Pafs precisa de
uma lei complementar no sistema financeiro; o Pafs
precisa de uma legislação mais modema, mais atualizada. A lei que temos hoje, Lei n• 4.595, não res-·
ponde mais às necessidades, porque tem mais de
20 anos.
O País mudou, assim como o sistema financeiro, as instituições, a realidade mundial, o modelo
institucional do País. Atualmente, a legislação não
se assenta mais tão-somente em tomo das instituições estatais, mas depende basicamente de- inStituições privadas.
De modo que faço este registro com toda ênfase,
dando ao assunto a urgência é a importância que ele
merece. Temos que nos debruçar sobre essa tarefa,
legislar, produzir uma lei complementar, porque essa é
uma responsabilidade nossa perante o País.
Obrigado, Sr. Presidente.

do sr.-

Durante o discurso
JCisé Foga~
o Sr. Levy Dias, <P Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
- Sr. Totó Cavaléante.
·

ça,
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O SR. PRESIDENTE (Totó' Cavalcante) -Os
Srs. Senadores Odacir Soares, Casildo Maldaner,
José lgnácio Ferreira, Júlio Campos, Totó Cavalcan·
te, Beni Veras e Joel de Hollanda enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou seguramente
informado de que a situação na BR-364, de importância vital não apenas para o Estado de Rondônia,
mas também para os Estados de Mato Grosso e do
Acre, voltou a agravar-se.
Os caminhoneiros que por ela trafegam, sofrendo toda a sorte de sacrifícios e contratempos ao
enfrentarem o estado precarfssimo de seu piso, em
toda sua extensão, se já não a bloquearam, deverão
fazê-lo ainda hoje.
.
Cerca de mil sem-terras, que saíram de Cáce- ·
res em direção à Cuiabá, aproximam-se do trecho
da BR-364 a ser bloqueado.
É fácil prever, Sr. Presidente, as graves conseqüências que poderão advir do confronto entre estes
aguerridos agrupamentos, dispostos uns, a fechar a
estrada, sustando a passagem de quem quer que
seja, e outros, a seguir viagem, levando de roldão
quem quer que a eles se anteponha, levantando
obstáculos à sua passagem.
Também, não custa concluir que um conflito
dessa gravidade, só poderá ser evitado, se forem tomadas medidas tão rápidas quanto competentes,
pelas autoridades responsáveis, no caso, o Ministéio dos Transportes.
Isso toma-se meridianamente claro, se nos reportamos aos antecedentes do problema.
De fato, há cinco meses atrás, a BR-364 foi
abruptamente bloqueada pelos caminhoneiros, seus
usuários habituais, numa enérgica manifestação de
illC9nformismo com o seu precarfssimo estado de
conservação.
Na ocasião, sentindo de perto os graves trans- tomos que a interdição dessa rodovia acarretava
para os demais usuários e, em especial, para o fluxo
da produção dos Estados por ela servidos, tomei a
frente das negociações que culminaram na suspensão do bloqueio. Para tanto, empenhei minha palavra de homem público, junto aos caminhoneiros, de
que tudo faria para que o governo também cumprisse os compromissos assumidos no curso dessas negociações, ou seja, a liberação urgente dos recursos
necessáric s à recuperação, a curto prazo, dos trec'los mais precários, e, a médio prazo, à restauração compt. •ta d·'l. citada rodovia.
-- - -
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Os quantitativos envolvidos nesses compromissos eram estimados em R$ 7.800.000,00, para as
obras de emergência, e de R$ 24.600.000,00, para a
restauração completa da BR-364.
Recordo-me, Sr. Presidente, que tão tensas foram as negociações então entabuladas, e tão peremptórios foram os compromissos acordados com
o governo, naquela ocasião, que, dias após, da Tribuna deste Plenário, eu não hesitei em afirmar:
'Empenhei-me para que os caminhoneiros desbloqueassem a estrada. Agora, se
o governo federal não cumprir com o acordo
· feito, vou inverter a minha posição. Assumo
pessoalmente a liderança do movimento dos
caminhoneiros e vamos interditar a estrada
· novamente~•
Não foi preciso chegar a esse extremo, Senhor
Presidente. A duras penas, aos trancas e barrancos
e com a intermitência de muitos atrasos na liberação
de recursos, o governo vinha, até bem pouco, cumprindo os compromissos publicamente assumidos.
Agora, porém, vemos esborçar-se um lamentável retrocesso.
Ao que consta, o novo bloqueio que se anuncia
tem sua motivação no retardamento das obras e na
sua paralisação, devido à inadimplência governamental no que respeita à liberação dos recursos necessários ao prosseguimento das obras.
Diante disso, Sr. Presidente, além do apelo
veemente que faço ao Ministro dos Transportes,
como responsável direto que é pelo setor, e ao Presidente da República, igualmente envoMdo nas negociações e ·nos compromissos aqui relatados, dirijolhes, também, esta insopitável advertência:
O que acontecer, daqui por cliante, sobrecarregará, em muito, as responsabilidades do governo,
no que diz respeito às conseqüências desse reiterado bloqueio da BR-364.
Há certos erros que, cometidos por um governo confiável, não chegam a abalar sua credibilidade;
outros há, porém, que cometidos uma única vez, são
suficientes para deitar por terra, de forma insanável,
a respeitabilidade, a autoridade e a ascendência moral que os governos precisam sustentar, para continuar merecendo o respeito e a confiança dos seus
governados.
Sobretudo, se o erro em questão envolver o
descumprimento de palavra _empenhada ou de compromissos formalmente assumidos.
É o que penso, Sr. Presidente
O SR. CASILDO MALDANER (PMDBSC)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cu_ra atra-
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vés das plantas existe há milénios. Nossos antepassados romanos, egípcios, persas, hebreus, chineses
e tantos outros nos deixaram registres de que as ervas vêm sendo utilizadas de forma extensiva, ao longo dos séculos, para curar um sem número de doenças conhecidas-pelo homem.
As cMiizações milenares, os povos antigos, em-sua sabedoria; não ignoravam· as imensas riquezas
curativas encóntraila5 na natureza.
Cerca de setecentos anos antes de Cristo, o
Profeta Ezequiel, no Capítulo 47, versículo 12, do
Antigo Testamento, já registrara: •nascerá nas suas
ribanceiras de uma e outra- banda toda a árvore frutífera. Não cairá dela a folha, nem faltará seu fruto.
Da-los-á novos todos os meses... e os seus frutos
servirão de sustento, e as suas folhas de medicina."
A Organização Mundial da Saúde OMS, consciente da importância _da eficácia do poder curativo
da flora, incluiu as plantas _no programa Saúde para
Todos no ano 2000, atestando a relevância da utilização dessa riqueza natural para a produção de medicamentos eficazes na recuperação e na manutenção da saúde das populações.Sr. Presidente, a OMS estima que oitenta por
cento da população do mundo, de algum modo,
usam plantas como medicamentos, sendo utilizadas
cerca de vinte e cinco mil espécies vegetais na medicina tradicional.
Nada mais oportuno, portanto, do que ocupar
esta tribuna, na tarde de hoje, para falar sobre a riqueza da flora brasileira e a necessidade de estimular-se, cada vez mais, a industrialização de medicamentos à base de plantas,em nosso País.
Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil é um dos quatro países que apresentam maior biodiversidade em
todo o mundo, sendo o primeiro em número total de
espécies. Em nossos três milhões Ei q-uinhentos mil
quilómetros quadrados de florestas, existe a mais diversificada reserva de plantas do planeta, isto é, vinte por cento do total de espécies vegetais encontradas na Terra.
No Brasil, as gerações que nos precéâeram
transmitiram-nos ensinamentos sobre a flora e suas_
propriedades curativas e nos legaram uma ciência
popular vastíssima no que concerne à utilização de
plantas, de folhas, de raízes, que, nas últimas décadas, estamos buscando resgatar, através de pesquisas rigorosas sobre a flora nacional.
O Ministério da Saúde, através da Central de
Medicamentos CEME, véril apoiando, dentro das limitações orçamentárias que tão bem conhecemos,
diversas investigações científicas na área de plantas
medicinais, em trabalho conjunto com: Universidades
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--e Secretarias de Saúde de vários Estados da Federação, com vistas à produção de medicamentos.
Desde 1983, portanto há treze anos, exiSte, na
CEME, o Programa de Pesquisa de Plantas Meâicinais - PPPM, que goza de excelente reputação junio ·
à comunidade científica ·e cujos resuHados já atravessaram nossas fronteiras. ·
Trata-se de um pr0grama de linhas. simples, ·de
baixo custo e com rápido- retomo de investimento, .
pois seleciona plantas cujos princípios ativos já fazem parte da cultura- popular em diversas regiões de
nosso País.
_. .
.
Hoje, a CEME possui um importante e diversificado banco de dados integrado por uma lista de
plantas medicinais selecionada,s que vêm sendo objeto prioritário de estudos e pesquisas.
Para a elaboração da listagem foram eslabeletidos critérios médicos, que selecionaram ·as plantas
de acordo com seus propalados efeitos em sintomas; critérios antropológicos-sociais, seguindo a tradição e coincidência da indicaçãq da planta ern diversas áreas do Pafs; critérios botânioos-agronõmicos, considerando a disponibilidade aluai da planta,
sua distribuição geográfiea, sua facilidade de cultivo
e produtMdade; e, finalmente, critérios económicos,
para que essas plantas pudessem servir de aHemativa ou complementação terapêutica para sintomas e
doenças de maior signifiCado sócio-econômico no
Brasil.
Existem expectativas promissoras no sentido
de ampliar e consolidar a u!Jlização de medicamentos à base de. plantas nos serviços públicos de saú-.
de de nosso País. Vários Estados da Federação e o
Distrito Federal vêm introduzindo a Fitoterapia ern
seus programas de atenção primária à saúde pela
eficácia, facilidade de acesso e maior adequação
dos medicamentos fitoterápicos à realidade sócioeconõrnica do País.
Os anos custos dos medicamentos industrializados tradicionais, freqüentemente fora do alcance
do poder aquisitivo de üina imensa parcela de nossa
população, justificam amplamente a valorização das
. nossas riquezas naturais, do nosso imenso arsenal
terapêutico e sua utilização para a produção de medicamentos de baixo custo e comprovada eficácia.
Sr. Presidente, na Décima Conferência Nacional de Saúde, que se realizará no início do próximo
mês de setembro, pretende-se discutir a contribuição das medicinas não'Cor\vencionais para as mu'
danças necessárias à construção de um novo mbdelo de atenção à saúde em nosso País. Espero ·que
este seja um passo decisivo para o desenvolvimento
da industrialização de medicamentos à base da flora
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brasileira, tão importante para "O barateamento do
custo da produção de fánnacos e para a geração de
somas consideráveis de recursos para o Brasil.
Sr"s e Srs. Senadores, para termos uma idéia
da aluai importância económica e do retomo compensador dos investimentos feitos em medicamentos fitoterápicos, estima-se que, atualmente, esses
medicamentos movimentem ceroa de quarenta bilhões de dólares em todo o mundo. A tftulo de exemplo, gostaria de citar que a Alemanha !aturou cerca
de duzentos milhões de dólares só com o medicamento Teboni, feito à base da planta ginkgo-biloba. ·
Bem podemos, portanto, imaginar o quanto o
Brasil está perdendo ao não desenvolver mais intensamente a industrialização de medicamentos fitoterápicos.
O Governo Federal não vem dando a devida
atenção ao imenso potencial económico que a industrialização desses medicamentos tem. A conseqüência mais grave dessa atitude é pagarmos custos aHíssimos para utilizarmos medicamentos produzidos por indústrias estrangeiras que investiram recursos em pesquisas de nossa riqufssima flora, recorreram a no~ pesquisadores e hoje !aturam milhões de dólares com a industrialização farmacêutica
de matéria-prima extraída das plantas brasileiras.
Há, porém, mudanças auspiciosas no setor.
Existe, já há algum tempo, uma proposta de implantação da fttoterapia a nível do Sistema Único de Saúde
e, desde 1995, o Ministério da Saúde começou a normalizar o setor de medicamentos fitoterápicos.
Em 31 de janeiro do ano passado, a Secretaria
de Vigilância Sanaária baixou a f>"ortaria n" 6, que institui e normatiza o registro de produtos fitoterápicos
junto ao Sistema de Vigilância SanMria nacional.
Segundo essa Portaria, produto fitoterápico é
todo medicamento tecnicamente obtido e elaborado
exclusivamente mediante o emprego de matériasprimas ativas vegetais com finalidade profilática, curativa ou para fins de diagnóstico, com benefício
para o usuário. É caracterizado pelo conhecimento
da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como
pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade..
Essa medida da maior importância garantirá a
comercialização,- em todo o território nacional, de
produtos isentos de toxicidade, com garantia de eficácia e com o indispensável controle de qualidade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia concluir este pronunciamento sem fazer uma
menção especial ao trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado de Santa Catarina, que tenho a
honra de representar nesta Casa:
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Santa catarina é o segundo Estado da Federa·

ção em termos de investimento da CEME, e lá existem, atualmente, ceroa de dez projetas em andamento, com dotações da ordem de setecentos mil reais.
A Universidade Federal de Santa Catarina ilustra bem o quanto as universidades brasileiras têm
desempenhado um papel importante na área de estudos e experimentos fitoterápicos, dando a meu Estado lugar destacado no campo da pesquisa nacional dos princípios ativos das nossas plantas.
Aorianópolis sediará, de 17 a 20 de setembro
deste ano, o XIV Simpósio de Plantas Medicinais do
Brasil, e tenho a certeza de que este evento, da
maior importância, será uma oportunidade fmpar
para o intercâmbio de conhecimentos nessa área
tão promissora para o nosso Pafs, que é a área de
medicamentos fitoterápicos.
•
Ao concluir, faço um apelo às autoridades para
que seja estimulada a industrialização de medicamentos feitos a partir dos principias ativos encontrados na flora brasileira e para que seja adotada uma
polftica vigorosa de valorização do setor de pesquisas em nosso Pafs.
Esse incentivo à pesquisa não só permitirá que
nossas universidades alcancem aHos níveis de produção acadêmica, obtendo, através de parwrias
com as agências de fomento e com a iniciativa privada, os meios necessários para buscar o desenvolvimento de nosso setor de medicamentos fitoterápicos, como também permitirá ao Brasil usufruir economicamente da imensa riqueza de nossa biodiversidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com justificado
orgulho, quero registrar nos anais da Casa a realização em Vrtória, Espírito Santo, ciO 13" Congresso Eucarístico Nacional, organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e executado de forma brilhante pelo clero capixaba, liderado pelo Arwbispo Metropolitano de Vitória, Dom Silvestre Scandian.
Cerca de 100 mil fiéis, vindos do interior do Estado e de várias partes do Brasil estiveram presen-tes ao conclave, nuni proi:esso-pãriicipativo que
receu elogios por parte de Dom Carta Fumo, repte-'
sentante oficial do Papa João Paulo 11, que se decla·
rou surpreso com o número de participantes nos
eventos do Congresso Eucarístico. A respeito, assim
se expressou o representante do Papa: •A participação dos católicos capixabas me surpreendeu. Verdadeiramente, esta participação foi uma grande demonstração de fé dos católicos do Espírito Santo•.

·me:.
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Confirmando a doutrina de que a Igreja está
cada vez mais voltada para os problemas sociais, foram debatidos, durante o conclave, vários temas ligados à temática social, entre elas a questão fundiária, a má distribuição da riqueza e a discriminação
racial no País.
Registre-se, como fato inédito para os católicos
capixabas, a celebração de três missas especiais na
Catedral Metropolitana de Vitória sob ritos orientais.
A primeira foi realizada pelo bispo da Igreja Maronita
no Brasil, Dom Joseph Mahfouz, que trouxe grande
alegria espiritual para a colónia libanesa de Vitória.
A segunda foi a missa melquita, celebrada em estilo
bizantino pelo bispo da Eparquia Greco-Melquita de
São Paulo, Dom Pierre Moualem. E, finalmente, na
manhã de sexta-feira, tivemos a missa oriental de ritual arrnênio, com a presença do exarca apostólico
Dom Vartan Boghossian.
Rnalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores e
S~ Senadoras, gostaria de me congratular com a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na pessoa do seu presidente, Dom Lucas Neves e com o
Arcebispàdo do Espfrito Santo, liderado por Dom Silvestre Scandian, pelo brilhantismo alcançado pelo
13° Congresso Eucarístico Nacional.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, em decorrência das
taXas de juros selvagens que se praticam no Brasü,
temos sido os campeões mundiais da especulação
financeira internacional. Se, por um lado, o Plano
Real, de inegável êxito no campo da estabilização
da moeda, significou um duro golpe infligido à especulação financeira nacional, fomentada pelas altas
taxas de inflação, por outro lado, ao se apoiar excessivamente numa taxa de câmbio valorizada, teve
de aumentar os juros internos, abrindo a temporada
gorda da ciranda financeira internacional.
Nunca é por demais repetitivo lembrar que, enquanto a taxa de juro real brasileira esteve em tomo
de 30% no ano passado, a taxa de juro real média
dos países desenvolvidos gira em tomo de somente
3% ao·ano. Ou seja: os juros brasileiros são "apenas
e tão-somente" dez vezes superiores aos praticados
nos mercados dos pafses hegemónicos.
Em tal contexto, não surpreende que a conta
de capitais, em 1995, tenha fechado com um supenávit inaudito de 31 bilhões de dólares, mais do que
suficiente para financiar o déficit de 18 bilhões de
dólares na conta de transações-correntes.__Como resultado, as reservas internacionais brasileiras situam-se hoje, em tomo de 60 bilhões de dólares,
num patamar que é recorde em nossa História.
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Em discurso anterior, já aludi ao alto custo incorrido pelo Brasil em ter de "carregar" um saldo
de reserva em divisas tão expressivo. Isso, pelo
mesmo motivo do diferencial existente entre as taxas de juro internas e externas, que acabei de
mencionar.
Ora, quando ingressa grande volume de i:apital
estrangeiro no Pafs, o Banco Central, após trocar divisas pela moeda nacional, é obrigado a recolher
esse excesso de reais no mercado, por meio da venda de títulos públicos no mercado aberto. Naturalmente, paga caro por essa operação, Uffi<! vez que
os juros internos são altos. Já as divisas acumuladas em caixa são aplicadas em bancos internacionais de primeira linha, que pagam por elas os juros
internacionais vigentes, cerca de dez vezes menores
em relação aos internos, como tive oportunidade de
dizer.
O que me preocupa, Sr. Presidente, e este é o
objetivo do presente pronunciamento, é a observação de certas assimetrias na gestão dos recursos
públicos. Sim, porque, apesar das reservas internacionais consistirem em instrumento para a política
monetária e cambial, são ativos em poder do Banco
Central, sendo, portanto, recursos públicos.
O que me preocupa, Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, são os recursos volumosos que o
Governo despende com a manutenção dessas reservas, enquanto nos faltam recursos preciosos para
investir, por exemplo, em infra~strutura. Porque o
acúmulo de grandes reservas em divisas não nos
traz melhores perspectivas de futuro: estamos apenas financiando um déficit brutal em transações-correntes com poupança-externa e seremos chamados
amanhã a saldar a conta.
Mas o investimento em intra-estrutura, não:
representa a garantia para a atração de investimento
direto, produtivo, e a certeza de que nosso parque
industrial e agroindustrial tená condições de competitividade em relação à produção estrangeira, dentro
de um contexto de globalização económica. Em outras pafavras, investir em infra-estruttlra significa um
passo decisivo pára o crescimento sustentado da
economip, brasileira e com a conseqüente e necessária geração de novos empregos. - -Aliás, quem tem feito o discurso insistente de
que é preciso recuperar e melhorar a infra~strutura
brasileira e combater o desemprego é o próprio Governo. E essa ênfase está correta. !3asta dar ~ma
passada d' olhos no texto_ do Plano PlurianLial para
verificar quanta importância o Governo atribui aos in- vestimentos em infra,estrutura.
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senvolvimento (Pnud) fundamentou seu estudo sobre o Censo do IBGE de 1991, e que não existem
dados oficiais sobre o meu Estado.
Todos sabemos do não cumprimento pela
União da Cláusula da Emenda Constitucional que
criou o Estado do Tocantins e que define a participação financeira do Orçamento Federal nas despesas
de instalação daquele Estado.
Esse- débito, Senhores, atinge atualmente o
montante de 700 milhões de dólares, já que, durante
esses oito anos de existência, o Estado do Tocanmica.
._ -... , .
. .
_
. tins não se beneficiou .das ajuq<l!l financeiras concePor tudo que disse, hoje, aqui; penso não ser ·. · -didas aós dêinaiS E;~dps'cnado~.na'déé:ada de 80:
necessário milior exPlicação sobre o"sentido da pro- · · Acre,' Rondônia ·li/lato Gros5o do·Sul> ·
posta. Se aplicássemos, por exemplo, somente 5 biEntretanto, nobres Colegas, os destinos do Tolhões das reservas, estaríamos elevando sensivelcantins encontram-se em mãos firmes e competenmente nosso gasto anual em inf;,t-estrutura! Em
tes. O Governador Siqueira Campos alia às qualidacontraposição ao atim~nto de um_ gásto necessário,:·
des de líder polltico·asde ·bóm l!dministrador. Apeestarfamos diminuindo um poucó o' éúS!o correspon"
sarda penilÍia firiaiiééiia; vem· ó Governador implandente ao acúmulo de reservas em divisas notoriatando os serviços essenciais ao bem-estar do povo,
mente superdimensionadas, além de continuarmos
transformando vilas em cidades, levando a infra-esfiéis aos compromissos com a estabilização da moetrutura e os equipamentos comunitários às regiões
da, a abertura da economia e o combate ao desemmais distantes, atendendo às necessidades e expeoprego.
tativas daquela população.
Era o que tinha a dizer.
Tal não poderia realizar, se não dispusesse de
O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO)- Sr.
informações confiáveis sobre a rear!dade do Estado
e de uma equipe de técnicos idealistas e bem prepaPresidente, Sr's e Srs. Senadores, ao tomar conherados.
·
cimento dos novos índices sociais do País, divulgados pela Imprensa, constatei, com satisfação, a inUm desses técnicos, o ilustre Professor Rui
fluência da democracia na vida de um povo. Com
Rodrigues, de cuja amizade desfruto, foi uma das víefeito, a volta ao equillbrio politico e social, o autimas da Revolução de 1964~ É tamanha a sua camento do número de oportunidades e a luta pelo
pacidade que, exilado na França, lecionava francês
aos alunos franceses. Retomando ao BrasJl, deã100u
bem-estar da população tiveram, sem dúvida, influência positiva para a melhoria das variáveis que
a pureza de ideais e toda a competência ao desencompõem o Índice de DesenvoMmento Humano.
voMmento do seu Estado de origem, o Tocantins.
Recebi dele um documento extremamente
Acredito que a próxima avaliação apresentará
preciso
e confiável, elaborado em 1995, atualizanresultados bem melhores. Sem dúvida, o Brasil-Béldo
as
informações
anteriormente disponíveis. Intigica e o BrasR-Bulgária ocuparão mais espaço.
tula-se: O ESTADO DO TOCANTINS- Desafios e
Automaticamente, o Brasil-Índia se retrairá cada vez
Resultados.
mais. Não se pode negar que, para isso, muito terá
Encaminharei um exemplar desse documento
contribuído a estabilidade social e econômica trazida
ao
Instituto
de Pesquisa Aplicada (lpea) que coordepelo Real. Além disso, e em conseqüência, os pronou o estudo do Pnud, e outro àquele órgão das Nagramas de privatização, geração de empregos, valoções Unidas. Entrego a Vossa Excelência este ourização da educação e outros tomam o Governo
tro, Sr. Presidente, solicitando-lhe a inclusão do
Fernando Henrique Cardoso um marco na História
mesmo nos Anais desta Casa Legislativa.
da democracia brasileira.
Espero, desta forma, sanar possíveis Muras
Causou-me espanto, porém, a não inclusão do
omissões, que encaro como desprestigiosas ao meu
Estado de Tocantins- que ajudei a criar e hoje aqui
Estado e ao povo do Tocantins.
estou para que não passe despercebido - entre as
demais Unidades da Federação. Busquei informarDOCUMEMTOS A QUE SE REFERE
me junto aos órgãos competentes. ResponderamO SR. TOTÓ CAVALCANTE EM SEU PRO.
me que o Programa das Nações Unidas para o DeNUNCIAMENTO:
Concluindo, ilustres Senadoras e Senadores,
existe um Projeto de Lei por mim apresentado ao
Senado, para o qual eu gostaria de contar com o
apoio de V. Ex.as, onde faço a ligação entre os dois
assuntos tratados aqui: por um lado, as reservas
brasileiras e, por outro, a necessidade de investimentos maiores em infra-estrutura.
Estabelece o texto do referido Projeto de Lei
que as reservas cambiais brasileiras, mediante autorização do Conselho Monetário Nacional, poderão
ser aplicadas em projetos de infra-estrutura econó-

e
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O ESTADO DO TOCANTINS
Desafios e Resultados
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Integrante do Território de Goiás. até o. ano de
1988, quando foi elevado à condição de Estacjo, o
Tocantins registra uma história e detém uma
cultura peculiar. Enquanto o· sul de Goiás foi
colonizado pelos bandeirantes paulistas e ocupado, especialmente, por
mineiros, que pouco se miscigenaram com os indígenas nativos e com os
negros, a região Norte- hoje Tocantins- forjou a sua própria história.
Até o advento da instalação do,-Estado, a região Norte de Goiás
permaneceu quase dois séculos geograficamente isolada, economicamente
estagnada, política e administrativamente marginalizada e, em consequência
demo~aficamente vazia.
Essa longa letargiasó foi alterada de maneira significativa em três
ocasiões:
- na década de 40, com a descoberta das minas de cristal de rocha, cuja
exploração favoreceu um surto de imigração responsável pela fixação, em
novos . núcleos urbanos, de contingentes . populacionais de outros estados
brasileiros.
- na década de 60, com a implantação de Brasília e da rodovia ffra5íliaBelém.
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- nos anos que precedem a criação do Estado; com o início dos serviços
de eletrificação e da implantação do Projeto Formoso, 'úriico projeto
significativo iniciado na Região.
Em 1970: a população do Norte de Goiás, hoje Tocantins, era de 521.211
habitantes; destes, 24,72% cqncentravam-se na zona urbana e 75,28% na
ruraL Durante os anos seteil.ta, a população urbana cresceu significamente, o
que evidencia o processo de urbanização que vem ocorrendo no Estado. De
1970 a 1980 a população urbana teve um crescimento médio anual de 3,58%,
passando a representar 39,7% da população do Estado, enquanto a rural teve
.um crescimento lento, de 1,28%
Durante este longo período, as atividades econômicas se limitaram à
pecuária tradicional, à agricultura de subsistência e ao pequeno comé~cio de
produtos locais, bem assim de produtos industrializados excedentes, oriundos
de Belém.
Do ponto de vista étnico-cultural , o substrato mais antigo da sociedade
local do Tocantins resultou da miscigenação generalizada ocorrida entre as
populações indígenas, os contingentes de funcionários portugueses, os
gari!llpeiros paulistas e escravos africanos. Dita estratificação foi enriquecido
e renovado por contribuições sucessivas de mestiços criadores de gado e
aventureiros, provenientes , particularmente. , dos Estados do Piauí e do
Maranhão.

A

longa integração político-administrativa com o Estado de Goiás não
modificou fundamentalmente a · matriz étnico-cultural da sociedade
tocantinense. Pelo contrário, sua identidade original foi preservada graças,
inclusive, ao isolamento no qual ela repousara e se desenvolvera, em simbiose
com a realidade específica das diversas micro-'"regiões que passaram a
constituir o novo território. Essa identidade regional , claramente diferenciada
da região sul do Estado de Goiás, aliada à consciência interiorizada de que a
sua história poderia ser igualmente especial e própria motivou, cerca de um
século, movimentos e manifestações de autonomia, finalmente coroados de
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êxito, com a criação do Estado, por força da Emenda Constitucional de 5 de
outubro de 1988.
..- ·--··-

O

movimento . popular que instituiu a ação política-emancipacionista
constituiu a base essencial da dinâmica que ·norteou a criação do Estado e
orientou sua instalação.

Em 1o de janeiro de 1989 foi instalado o
Governo e , em consequência, o novo Estado dando-se início a execução de um projeto , tendo
L-------------c: em vista o papel preponderante que lhe foi
confiado, qual seja, o de participar efetivamente e na condição de articulador,
do processo desenvolvimentista das regiões Nordeste é Amazônica.
.

O ponto de partida não poderia ser mais ~odesto e o contexto econômicofinanceiro do País apresentava-se desfavorável, senão vejamos:
- a crise econômica nacional atingira seu auge.
- as infra-estruturas econômica e social eram inexpressivas.
- as arrecadações e disponíveis financeiros públicos insuficientes.
·- a carência preocupante de recursos humanos a nível local.
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- a capacidade institucional insuficiente das estruturas administrativas
públicas remanescentes de Goiás.

A todos estes fatores negativos adiciona-se ainda o não cumprimento pela
União da cláusula da Emenda Constitucional que criou o Estado do Tocantins
e que define a participação fmanceira do Orçamento Federal nas despesas de
sua instalação.
Com efeito, excetuadas as transferências orçamentárias obrigatórias do FPE,
· FPM, FNDE, SUS e outros, durante os sete pdmeiros anos de sua existência ,
o Estado do Tocantins não se beneficiou das ajudas financeiras com as quais
foram contemplados, para suas implantações , os demais Estados igualmente
·
criados na década de 80 : Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul.
As etapas do processo de i!llplantação já percorridos pelo Tocantins se
devem à ação voluntárista das administrações e ao dinamismo próprio de sua
sociedade.

O universo de dificuldades apresenta, contudo, seu lado positivo, já que as
mesmas permitiram aos governos e à sociedade do Tocantins, abrir caminhos
não convencionais e nem habituais para o início da realização do sonho
acalentado por todos.
Neste contexto,· as soluções encontradas e aplicadas pelo GovernO do
Tocantins para a definição da missão e configuração do Estado e de sua
administração, bem como para a definição do papel a ser exercido pelos
agentes econômicos privados e outros segmentos organizados da sociedade
..:ivil permitiram a antecipação das reformas atualmente preconizadas, a nível
nacional.
Desde o início , parcerias sob diversas formas foram propostas e empresários
convidados a exercerem o papel de agentes dos serviços públicos de interesse

00570

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

coletivo. Essa filosofia administrativa explica o por quê de o Estado do
Tocantins não dispor de instituição financeira oficial nem de empresas
estaduais de produção e distribuição de energia elétrica ( privatizada no
primeiro ano de governo) e de telecomunicações. Fundamentado no
entendimento de que no sistema de privatização reside a força propulsora do
desenvolvimento, encontram-se em processo de desestatização as empresas
estaduais responsáveis pelos setores de armazenagem e de saneamento,e de
ter confiado à Companhia Vale do Rio Doce a concessão de exploração de
mina de ouro no município de Arraias.

A

ár~a social, particularmente no que respeita à Educação, tem constituído

preocupação constante do Governo. Comungando da máxima de que um povo
educado é um povo mai~ feliz, a administração do. Estado tem adotado
providências inovadoras, tais como:
- implantação de um modelo de Universidade Estadual, orientada para a
ciência e tecnologia, multicampi, não departamentalizada, e mantendo, -desde
o seu início Unidades de Engenharia Ambiental, de Tecnologia Industrial de
Base e de Alimentos, de Informática e Desing Industrial.
- reestruturação do t<nsino médio, do programa de educação indígena, e
de ensino especial, cujas soluções merecem reconhecimento nacional e
internacional .
No que tange à Saúde Pública, imprimiu-se um impulso considerável com ~
expansão · e · aparelhamento da rede de atendimento à comunidade
Tocantinense.
Com a recente terceirização dos serviços de análises laboratoriais, a área da
Saúde contará , de imediato, cóm uma capacidade maiór e melhor deatendimento , a custos inferiores.
Relevante lembrar que os conflitos fundiários que durante anos alimentaram
noticiários nacionais e estrangeiros foram progressivamente absorvidos,
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graças à intervenção negociada do Estado. As ações empreendidas neste
sentido , dentre as quais se destaca a alocação de recursos próprios,
propriciaram o início de uma reforma agrária que se fez esperar.

As mudanças operadas no período de sete anos
de instalação do Estado são evidentes e
impressionam , sobretudo se considerados os
L--~------'----' problemas econômicos-financeiros que eclodiram
no País durante o período: inflação , escassez de recursos financeiros,
crescimento reduzido, transições demasiado frequentes provocadas pela
descontinuidade administrativa e pelas reiteradas alterações introduzidas na
política econômicas do Governo Federal.
do novo Estado for~m edificadas, obras de
infra-estrutura foram construídas, os serviços fundamentais de Educação,
Saúde e Comunicação ampliados e melhorados.

Ás principais instaÍações fisicas

Na maioria das ~ossas ~idades os eq~ipamentos mínimos já são disp~níveis
e o quadro urbano consideravelmente melhorado através do programa de
pavimentação feito eni parceria com as prefeituras.

O

surto de realizações registradas transformou o Tocantins em poJo de
atração de novas correntes migratórias oriundas do Sudeste e do Sul do País,
fato que acelera o processo de ocupação resultante do crescimento
demográfico ~vegetativo ou daS · migrações··· tradicionais provenientes,
sobretudo, dos Estados vizinhos do Maranhão e do Piauí.
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No período de 1980 a 1991, o cr~s~imento médio anual da po~ulação foi de
2;0 1% , porém , a produção urbana cresceu 5,53% e a rural teve um
decréscimo de 1,21% passando a representar 42% do efetivo populaciçmal do
estado, o que confirma o processo de mignção que vem ocorrendo no Estado.

O contingente populacional do Estado teve no período de 1991 à 1993, um
crescimento médio de 27% , chegando a 900.155 habitantes. Merece destaque
o crescimento de 40,05% ocorrido na Capital, em consequência da migração
intra e extra-estadual verificada, neste período, por ser Palmas a mais nova
capital do País, representando, para muitos, uma oportunidade de emprego e
consequente melhoria do padrão de vida. .
..

A

densidade demográfica, que era de 1,82hlkm em 70, passou a 3,48hlkm
em 93 e a população urbana de 24,72% para 57,69%.

A população das cidades-polos de Palmas, Gurupi, Araguaina, Miracema do
TocantinS, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Guaraí,- Colinas do
Tocantins; Tocantinópolis e Araguatins acolheram expressivos contigente·s
desta nova camada de população,- ·constituída em sua maioria de
empreendedores catarinenses e gaúchos.

O

Estado se tornou de fato uma alternativa de vida para milhões de
brasileiros e , sem nenhuma dúvida, uma efetiva possibilidade de solução de
· alguns dos problemas graves doPaís, como o ·do congestionamento irracional
das periferias das grandes cjdades do Sudeste brasileiro e de Brasília, bem
como das carências crônicas de. oferta de alimentos para o Nordeste br~sileiro.
Nossa Região, considerada para muitos um peso para o Estado de Goiás, já •.
demonstra, com fatos, sua plena viabilidade econômica e uma nova chance
para o Brasil, como comprovam os dados estátisticos e elemen_tos de análise
de nossas atividades econômicas.
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Agricultura
Localiza-se no Estado do Tocantins a maior área
contínua do mundo propicia à agricultura iirigada:
o Vale do Javaés, que abriga o Projeto
Formoso,responsável pelo cultivo de arroz e soja.
Nos últimos anos a área agrícola do Estado
L - - - - - - - - - ' estabilizou-se abaixo dos 300.000 ha, sendo que a
soja é a responsável por um aumento significativo de área plantada.A
tendência é que ocorra o mesmo com relação a outras culturas, haja vista o
incentivo governamental de isenção de alíquotas para todos os produtos
agrícolas produzidos no Tocantins.
TABELA 01- AREA COLHIDA EM GRÃOS
NAS ÚLTIMAS SAFRAS (ha).
1994
1991
1992
1993
CULTURA
1,990
Arroz em
165.944
174.860
163.379
200.352
166.145
casca
71.650
74.990
Milho
67.990
71.249
65.404
Feijão
1• safra
2.940
2.700
3.045
2.335
2.682
Feijão
2a safra
7.682
5.510
6.150
5.280
5.480
Soja
26.280
6.880
15.945
31.110
4.400
Mandioca
8.070
8.690 .
8.399
9.460
8.570
Cana-de5.080
4.534
4.619
açucar
4.300
3.400
10.246
10.960
(*)Banana
14.050
12.602
10.940
295.233
TOTAL
269.686
312.947
287.596
308.840
(*) Cachos/ha.- Fonte IBGE- DIPEQ- TO/Data; IBGE- DIPEQ- TO
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De todos os produtos, temporários ou permanentes, cultivados no Estado, o
de maior importância é o arroz ( tabela 02 ) ,segundo informações
disponíveis, Tocantins é o sexto Estado produtor do país.

!TABELA 02- PRODUÇÃO OBTIDA NAS ÚLTIMAS SAFRAS (ton)

CULTURA
Arroz em
casca
Milho .-c
Feijão
I" safra
Feijão
2" safra
Soja
Mandioca
Cana-deaçucar
(*)Banana
TOTAL

1990 ..

1991

1992

260.850.
69:590

311.155
83.675

319.185
91.836

305.766 ..
81.829

353.671
85.497

970

783

928 ..

910

640
2.360
35.140
115.430

!.760 .
8.910
123.095

238.100
12.370
1.373.840

18!.680
9.640
1.689.915

1993

2.137
11.255
131.820

4.847
26.506
139.004

130.250
6.280
1.475.763

172.914
7.172
1.666.038

1994

2.254
59.559
159.616 ..
226.383
6.655
1.803.635

(*) Cachos!ha.- FónteiBGE- DIPEQ -TO/Data; IBGE- DIPEQ- TO
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TABELA 03- RENDIMENTO MÉDIO NAS ÚLTIMAS SAFRAS
(Kglha)

1990
CULTURA
Arroz em
1.491
casca
971
Milho
Feijão
1• safra
311
Feijão
2•.safra
290
Soja
1.337
Mandioca
14.303
Cana-deaçucar
46.870
(*)Banana
880
TOTAL
2.516.001

1991

1992

1993

1994

1.904
1.231

1.593
1.225

1.840
1.148

2.131
1.307

319

335

314

310

333
'2.025
14.165

390
1.636
15.382

631
1.662
16.550

409
1.914
16.873

42.251
765
1.478.576

38.309
574
1.357.145

38.137
564
1.568.337

49.011
650
1.440.236

(*) Cachoslha. - Fonte IBGE ~ DIPEQ- .TOII>ata; IBGE - DIPEQ- TO

Releva observar que as pontencialidades para diversific~ção agrícola são
imensas valendo salientar, neste contexto, o desenvolvimento da fruticultura
tropical e amazônica, das culturas industriais e energéticas e do
reflorestamento com fins madereiros e industriais.
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Pecuária·

Com base nos dados existentes relativos ao ano
de 1994, a predominância na pecuária do Estado
do Tocantins é do rebanho de bovinos,
responsável por 33,3% do total geral, detendo o
L - - - - - - - - - - ' maior efetivo da região Norte.

TABELA o( -EFETIVO DOS REBANHOS 1994

BOVINOS SUINOS EQUINOS BUBALINOS ASININOS MUARES
5.374.168
176.535
41.187
21.678
73.004
737.989
Fonte: IBGE- DIPEQ-TO

A

bovinocultura de corte é a principal atividade pecuária do Estado,
enquanto a pecuária de leite é ainda incipiente porém com perspectivas de
organização do setor a médio prazo
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Indústria

A

implant_ação e estruturação de distritos
industriais
nos
principais
polos
de
desenvolvimento ( Palmas, Gurupi; Araguaína,
Porto Nacional e. Paraíso do Tocantins} foi
' - - - - - - - - - - - l . primordial para a consolidação industrial do
Tocantins.

Nos úitimos 05 (cinco) anos, houve um crescimento de 26,9% no setor,
passando de 1.783 estabelecimentos em 90, para 2.274 em 1995.

A

análise da estru!ura por ramo de atividade permite delinear as tendências
do setor.

Em

1990 , o Estado do Tocantins registrou 1.783 estabelecimentos
industriais . O setor de abastecimento envolvendo produtos alimentícios
possuía 703 estabelecimentos, responsável , à época, por 39% do total de
indústrias implantadas. O segmento madeireiro encontra-se em segundo lugar,
representando 25%; a indústria de materiais não metálicos II%, seguida da
indústria de metalurgia, de vestuário e outras. ·
Estes números , comparados com dados projetados para 1995, apresentam.
variações bastan.te ôefinidas, seja pela estabilização do novo Estado, seja
pelas tendências das potencialidades regionais.
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TABELA 05- INDUSTRIA POR RAMO DE ATIVIDADE

Atividade

199.0

N•
- Produtos Alimentícios
-Madeira
-Minerais
- Metalurgia
-Vestuário e Calçados_
- Mobiliário
-Diversos

712
448
206
117
85
81
134

1995
%

-

N"

%

39,93
25,13
11,55
6,5Q
4,77
4,54
7-,52

764
390
277
168
193
!58
324

33,60
17,15
9,98
7,39
7,65
6,19
14,05

100,00

2.274

100,00

'

TOTAL

1.783

Fonte: Secretaria da Fazenda- TO

Comércio

O setor terciário no Estado do Tocantin:s ainda
é pouco expressivo. O comércio; apesar de
incipiente, ainda é a atividade com maior índice
de participação na arrecadação do ICMS.

-------------~---------------------
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TABELA 06- ATIVIDADES COMERCIAIS MAIS EXPRESSIVAS
NÚMERODEESTABELECIMENTÓS-1995 .
ATACADISTAS
Estabelecimentos
N"
1~ Alimentos.
372
2- Bebidas e Fumo.
183
3- Vestuário,
'
Armarinhos e
Calçados.
4- Produtos
Metalúrgicos,
Ferragens e Material
de Construção.
5- Artigos Diversos

77

66

73
6- Outros

242

VAREJISTAS
No
Estabelecimentos
%
6.333
36,72 1- Alimentos
2- Vestuário
18,07
Objetos de uso
3.201
Diversos
3- Veículos, Peças
e Acessórios .
1.254
7,60
4- Material de
6,52
Construção

5- Químicos,
7,21
Farmacéuticos e
Médicos
23,88 6- Outros

TOTAL
1.013 100,00 TOTAL
.
.
Fonte: Secretaria da lndustna, ComerciO e Tunsmo .

.

.

%
42,8

21,68

8,49

1.163

7,88

743

5,03

2.072

14,04

14.767

100,00

O

número de estabelecimentos comerciais passou de 11.300, em 1990, para
15.780, o que representa um crescimento de 40%.

Do total de firmas registradas no setor, 1.013 são estabelecimentos
atacadistas e 14.767 varejistas. Predomina no Estado, tanto no atacado como
no varejo, o comércio de produtos alimentícios, vestuáriÕ e artigos diversos,
ou seja , gêneros de primeira necessidade.
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Transporte
A) Rodoviário

O

Estado do Tocantins é cortado, no sentido
Sul-Norte, pela BR-153, Rodovia Belém-Brasília,
dela partindo ramificações secundárias e
' - - - - - - - - - - - ' terciárias qae formam a malha rodoviária
estadual.
Ápós a criação do Estado foram construídos:
- 546 km de asfalto

- 16 novos terminais rodoviários

- 4.149,50 metros lineares de pontes .

O

Estado possui malha viária de 11.357,6 km de rodovias,sendo: 2.637,6
km federais e 8.720 km estaduais. Da malha estadual, 712,8 km são ou estão
sendo pavimentados, 3.504 km são de revestimento primário e 2.880 km são
. de leito natural. Quanto à malha rodoviária feaeral, 821 ,5 km são asfaltados e
1.816,1 krri são de leito natural e/ou revestimento primário.

B) Hidroviário

O Estado conta com o potencial de duas vias fluviais da maior importância
·que são os rios Araguaia e Tocantins.
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O ~istema hidroviário Araguaia-Tocantins já começa a

ser utilizado, em
articulação com a malha viária regional e a Ferrovia Norte-Sul, para
escoamento da produção do Estado através dos portos de Itaqui e Ponta da
Madeira.
..

C) Aéreo

Os aeroportos sedlados em Palmas, Porto Nacional, Araguaina e Gurupi,
operam com linhas comerciais, integrando o Estado aos
grandes centros do País.

D) Ferroviário

A

Ferrovia Norte-Sul (mais de 700 km implantados e em funcionamento,
antes denominada Ferrovia Carajás),-já coloca-grande parte da nossa produção
no Porto de ltaqui, coma conclusão dos trechos Imperatriz-MA/Araguaina~
TO e Estreito-MA!Xambioá-TO.

Energia
Tocantins tomou-se o Estado precursor do
programa de desestatização do Governo, já que a
primeira empresa a ser privatizada no Pa(s foi a
CELTINS-Companhia de Energia Elétrica do
Tocantins.
Dada a localização geográfica do Estado - centro do País, os sistemas de
geração de energia elétrica instalados nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e
Norte éruzam seu território, fato que assegura ao Estado uma posição
privilegiada. Assim, o Norte de Tocantins é suprido pelo Sistema NorteNordeste, com a energia produzida em Tucuruí (Sistema ELETRONORTE),
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Lages e Corujão; o Sul é abastecido pelo sistema instalado na região Sudeste,
através de Cachoeira Dourada (Sistema FURNAS); o abastecimento da região
central é atendido pelas Usinas de Lageado e Isamu Ikeda, enquanto a
distribuição de energia no Sudeste do Estado é promovida pelas usinas de
Ponte Alta, Taguatinga e Dianópolis.
As estatísticas do setor indicam que o número de ligações implantadas
atingiu, em 1994, a marca de I52.000, o que representa, se comparado com o
registro de 72.000 em I990, um crescimento de III%. Nesse mesmo período,
a venda anual de energia elétrica passou de 14.000.000 para 29.000.000 kwh
e o percentual de unidades habitacionais eletrificadas saltou dos 33 para os
52%, índice superior aos dos Estados vizinhos (Pará, Maranhão e Piauí). A
projeção para 1996 indica um índice de 65%. Existem 1.555 Km de linhas de
transmissão e 485 km de linhas destinadas à e~etrificação rural.

Ü

complexo. energético do Estado compõe-se das hidrelétricas de Rio Abreu,
Ponte Alta, Dianópolis, Natividade, Isamu Ikeda, Lageado, Corujão, Lages e
Tocantinópolis.

TABELA 07- EVOLUÇAO DO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA

1989 A 1994
Mercado
Energia
Elétrica
MWh
-

1989

Residencial 35,773
14,849
lmdustrial
Comercial 41,742
3,885
~ural
Poder
6,647
Público
Iluminação
20,902
Pública
Serviço
8,072
Público
Próprio
31

TOTAL

181,901

Fonte: CELTINS

-

1991

. 1992

1993

1994

92,239
19,056
44,333
3,168

103,055
20,304
49,808
4,430 .

126,034
22,077
55,596
5,552

137,568
26,645
56,742
7,015

144,702
28,466
60,766
7,391

7,237

12,664

16,413

21,774

27,424

23,739

33,181

. 36,459

38,286

41,629

7,318
34

10,937
38

14,128
43

14,762
211

17,355
. 260

239,417

276,352

1990

197,179

303,003 - 327,993
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TABELA 08- NUMERO DE CONSUMIDORES
Consumidor
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder.
Público
Ilwninação
Pública
Serviço
Público
Próprio

TOTAL

1989
66,173
634
7,843
634

1990
76,156
732
9,230
790

1991
86,923
806
10,679
1,012

1992
99,346
833
11,610
1,271

1993
116,936
872
13,057
1,510

1994
132,313
959
14,293
1,850

1,171

1,513

1,964

2,121

2,513

2,840

91

148

172

181

210

227

87
27
76,665

III
43
88,723

172
43
101,771

191
62
115,615

229
65
135,392

255
82
152,819

Fonte: CELTINS

Telecomunicações
Sistema de t~lefonia do Estado é explorado
por duas empresas pertencentes ao Sistema
TELEBRÁS: a TELEBRASÍLIA, que atênde os
municípios de Arraias, Aurora do Tocantins,
' - - - - - - - - - - - - - ' Dianópolis, Ponte Alta do.. Bom Jesus e
Taguatinga); o restante do Estado é atendido pela TELEGOIÁS.

O

Funcionando, ainda, em ~ caráter. precário, a telefonia nec~:>Sitando de
ampliação e melhoria. Atualmente, o sistema é baseado na rota de microondas
de alta capacidade da EMBRATEL.
Araguaína e Gurupi constituem_ os dois centros interurbanos_do Estado. Nas
demais cidades atendidas pelo serviço DDD a conexão é feita
automaticamente, a nível superior, através de central.

~

--

00584

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

O avanço

tecnológico já se faz presente na Capital do Estado com a
implantação do sistema de telefonia celular.

A

nível de comunicação rural, alguns mumc1p10s são atendidos pela

RENAC - Rede Nacional de Atendimento Comunitário, com ·acesso ao
sistema Nacional de Comunicações.

Saúde

Em

1989, data da sua instalação, existia no
Estado do Tocantins 84 hospitais com 2.132
leitos. A posição atual revela a existência de 112
unidades hospitalares, com 3.40 I leitos, ou seja,
' - - - - - - - - - - - - ' um leito para 300 habitantes, conforme
demonstram os dados constantes da Tabela de n• 09

·TABELA 09- REDE DE SAúDE DO ESTADO
1989

Postos de saúde
113
Centro de saúde
42
84
Hospitais
Públicos
48
Privados
36
Leitos
2.132
Fonte: Secretaria de.Saúde

1995
191
64
112

66
46
3.401

VARIAÇAO%
69,02
52,38
33,33
37,5
27,8
59,5

Em decorrência desse sigruficativo cresci!l1~t~,- o ~fetivo de profissionais de
saúde foi consideravelmente aumentado, como mostra a Tabela de n• 1O.
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TABELA 10- PROFISSIONAIS DE SAUDE
1989.
298
072
847
084
1.301

Profissionais
Médicos
Enfermeiros
Aux. Enfenn.
Odontólogos
TOTAL

.

1995
781
143
1.456
. 371
2.751

Variação%
162,0 .
98,6
72,0
341,0
111,0

.

Fonte. Secretaria de Saude

Educação

L----:-----:--,-----l

Üs dados estatísticos existentes , que dizem
respeito aos seis primeiros anos de autonomia do
Tocantins, revelam um universo considerável de
oportunidades de acesso à rede pública de ensino

· em todos os níveis.
As ações implementadas pelo Governo Estadual na área da Educação
resultaram no aumento· quantitativo da capacidade do sistema e na qualidade
do ensino. Para a cónsecussão desse objetivo, múltiplas iniciativas
pedagógicas e medidas administrativas, foram adotadas dentre as quais se
destacam:
• treinamento visando a capacitação, a:perferçoamento e reciclagem do
pessoal docente, técnico e administrativo
• avaliação e introdução de novos currículos para os níveis de I o e 2° Graus
• implantanção do ensino modular para o zo Grau e Centros:Modelos do
Ensino Médio
• instituição do novo Estatuto do Magistério
• ampliação do número de unidades de Vídeo_-Escolas e de Clubes de Ciência
• definição e aplicação de uma política destinada a execução de programas
articulados de incentivo à cultura
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Saneamento e Habitação

A

exemplo das ·demais áreas que compõem a
estrutura organizacional do Estado, o setor de
Saneamento apresentou, de início, as dificuldades
naturais de todo projeto do porte e .com _as
características da
Unidade Federativa então
' - - - - - - - - - - - - ' criada.

Nos primeiros dois anos foram estrategicamente perfurados 117 poços em .
todo o território Tocantinense e construídos 55 Km de adutoras. O Governo
implantou, no período, 200 Km de rede de distribuição de água, com 8 mil
ligações domiciliares, instalação de 15.108 hidrômetros e executou um
programa destinado ao controle epidemiológico e sanitário.

Reiterados enterídimentos foram mantidos com o Governo Federal para a
melhoria do setor. Neste sentido, a atual administraÇão vem cumprindo os
termos do convênio celebrado com o Governo Federal com o objetivo de
ampliar o setor com a utilização dos recursos do FGTS, através da Caixa
Econômica Federal

TABELA 11 - Serviço de Água Tratada - Março 1995
SANEATINS
Localidades Atendidas
65
30.152
Usuários Cadastrados
48.242
Ligações sem Hidrômetro
24.350
Ligações com Hidrômetro
77.802
Economia
Fonte: SANEATINS, FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE
..

FNS

------9.741
1.422
11.163 .
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A

evolução
Estado nos
implantação
considerações
'--------'-------' todos quantôs
Tocantins, senão vejamos:
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das receitas e despesas do novo
sete primeiros anos de ·sua
contraria, eloquentemente, as
historicamente colocadas. por
se opuseram à emancipação do

• Públicas
Embora recebendo os reflexos da crise econômica vivenciada no País
durante o período, os registres contábeis indicam uma progressão
significativa das receitas públicas. Estudo comparativo dos Balanços relativos
aos exercícios de 1991 e 1994 revela um salto das receitas no montante de
US$ 111 milhões para US$ 300 milhões, o que significa um crescirr:ento de
37%.

.

'

Sem a participação de empréstimos externos, o Estado pôde, nos seis
primeiros anos de sua instalação, consagrar mais de 400 milhões de dólares
de ·recursos próprios para investiinentos destinados à implantacão -de sua
infra-estrutura econômica e administrativa, bem assim à edificação e ao
equipamento de bases tisicas essenciais ao setor social. Proporcionalmente,
poucas Unidades da Federação terão realizado tanto no mesmo período.

• Empréstimos de BaD.cosOficiais

As

instituições oficiais de crédito liberaram, em 1992,
ordem de USS 180.000 milhões..

empréstimos na
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O Banco do

Brasil S/A promoveu operações de crédito e empréstimo no
montante de mais de US$ 112.000.000, dos quais 92% foram direcionados
para o setor agropecuário, 4% para o segmento industrial e 3,88% para o
C~m~n;:io e demais setores da economia Tocantinense. Com relação ao
financiamento da produção, o Banco do Brasil abriu uma linha de crédito no
v~iloi'· de. US$ 25.000.000. Desta quantia, 96% foi destinada ao setor
agropecuário, 1;88% ao setor industrial e s 2,01% restantes para o comércio e
oi:itrús·setoi:e:S' éla economia.
.
.
~
.

A

Caixa Econômica Federal liberou, em 1992, crédito na ordem de US$
13.000.000, dos quais 77,55% foram direcionados para o setor habitacional,
20,26% para pessoas tisicas e 2, I 7% para pessoas jurídicas.

O

BNDES investiu recursos na ordem de mais de US$ 3.000.000 para
financiamento das empresas locais e o BASA liberou, através do FNO, mais
deUS$ 27.000.000 cfo seu programa de financiamento.

• Depósitos no Banco do Brasil S/A _
Banco do Brasil S/A registrou, em 1992, um crescimento de ll,O~% nos
depósitos efetuados relativamente ao ano de 1990. Em razão dos impactos
resultantes da inflação avassaladora vivenciada no cotidiano do País, os
depósitos à vista decresceram 35,97% e aqueles efetuados a prazo atingiram
um patamar de crescimento da ordem de 148,53%. ~~ ~

Ü

~
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O Estado do Tocantins e~frenta as difiéuldades
'

naturais .de um Estado, recém-implantado. Essas
dificuldades têm sido, contudo, gradativamente
esforço . conc~ntrado
superadas mediante
Governo-Comunidades, através de muito trabalho
e adequada ap"rlcação dos recursos públicos.

o

c __ _ _ _ _ _ _ __ _ ,

Com uma excelente localização, Centro-Norte do Brasil, o Estado tem boa
oferta de energia elétrica, as terras são agricultáveis, o clima é bem definido
em suas estações, existe água em abundância e o sistema viário permite, sem
grandes problemas, o escoamento regular da produção.

-

No contexto das perspectivas para o desenvolvimento do novo Estado,
destacam-se as condições favoráveis para o setor da agroindústria. Cerca de
60% da área do Estado (286.706 Km (quadrados) têm vocação agropecuária,
o que justifica a existência de um rebanho bovino de seis milhões de cabeças,
aproximadamente.

Trata-se deum Estado novo, portanto, em verdadeira expansão e com
grandes perspectivas de investimento seguro, a curto e médio prazos.

A

indústria alimentícia - a mais importante do setor manufatureiro desponta com possibilidades infinitas de geração de novas empresas. Dentre
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essas oportunidades ·situam-se, para desenvolvimento -a curto prazo, os
projetas seguintes:
- instalação de frigoríficos , matadouros. e de centrais de corte,
visando a exportação para as diferentes regiões do País;
- produção de polos congelados;
instalação

de

empresas

de

curtume

destinadas

à

implementação da indústria do couro;
central de distribuição de hortaliças.

Para

desenvolvimento à médio prazo são otimistas e promissoras as
possibilidades de investimento na área da agro indústria frutífera e ho_ tjcultura
com produtos finais em forma de congelados, desidratados e e:Uatados,
combinados com a produção e exportação de produtos in-natura.

Tendo presente os incentivos existentes para a implementação dos projetas
de infra-estrutura programados, as linhas de crédito para financiamento, clima
e solo propícios para a agrícultura e pecuária, os recursos hídrícos
abundantes, os distrítos agroindustriais em desenvolvimento, o acesso ao Sul
pela Rodovia Belém-Brasília e Ferrovia Norte-Sul, o Estado do Tocantins
segue rumo ao desenvolvimento e à modernidade, acreditando na força do seu
povo, consciente das dificuldades, porém, feliz por fmjar sua própria história
e afirmar sua cidadania.
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dendos a seus acionistas e imposto de renda em voO SR. BENI VERAS (PSDB - CE) - Sr. Presilume. superior ao total dos recursos aportados pela
dente, Sr"s e Srs. Senadores, no infcio do ano ocuUnião na condição de acionista majoritária.
pei esta tribuna para mostrar que as desigualdades
Recentemente, o ministro da Fazenda, Pedro
regionais forçam-nos a conviver com dois Brasis: o
Malan, demonstrando não estar alheio à história do
Brasil I, composto pelas regiões Sul e. Sudeste, onde
BNB, destacou o papel de escola que o banco regiose concentram os estados mais ricos, e o Brasil 11, ·
nal desempenha na formação de quadros, na capaformado pelas regiões de economias fragilizadas:
citação tecnológica e na assistência técnica ao setor
Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
· privado regional.
O Nordeste é sem dúvida rienhumà a mais poClaro que há muito a fazer para o Nordeste subre das regiões situadas no Brasil 11. É a região que
perar a humilhante situação de ainda não poder
n:Jais se afasta dos níveis de renda e qualidade de
acompanhar a dinâmica de desenvolvimento econóvida atingidos pelos habitantes do Brasil I, como esmico e social das regiões do Brasil I. Mas, tenho a
tão a indicar os últimos relatórios da ONU sobre o
certeza de que em qualquer plano ou polrtica voltada
Desenvolvimento Humano Internacional.
para essa superação, o BNB se credencia como eleNo entanto, apesar da situação critica vivida
estratégico fundam.ental.
pelos meus conterrâneos nordestinos, quero hoje faMeus
parabéns aos 44 anos de existência do
lar do Nordeste com .otimismo e esperança, Querei
Bânco do Nordeste. Minhas congratulações ao seu
mostrar que se o Nordeste ainda continua pobre,
corpo funcional e diligentes. Meus votos de que nas
não significa que a região está marcada pela estagpróximas
décadas, quando neste Pafs houver um só.
nação.
Brasil, os nordestinos possamos relembrar com orHá menos de cinco décadas não éramos uma
gulho a participação do BNB nessa transformação.
população simplesmente pobre, éiamos paupérriMuito obrigado,
mos. Em 1950, a renda per capita regional era de
Eta
o que tinha a dizer.
305 dólares, quando não passávamos de 18 milhões
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr.
de nordestinos.. No ano passado, apesar de estarPresidente, Sr"s e Srs. Senadores, Instituto Uberal,
mos com a população quase triplicada, 45,6 milhõo
Instituto Frei Caneca e a Federação das Indústrias
es, registramos uma renda per capita de 2.437 dódo Estado de Pernambuco promoveram, nos dias 3
lares, oito vezes superior à daquela época.
e 4 do mês passado, o seminário Fónilas AlternatiNão se pode esconder que, dos anos 50 para
vas para Solução de litígios, do qual tive a honra de
cá, o Nordeste passou por uma fase acelerada de
participar, convidado que fui, ao lado dos Senadores
urbanização, industrialização e diversificação de sua
Garlos Wilson e. Roberto Freire, na condição de repestrutura econômica. Fase que coincide, sem mera
resentante da bancada pemambucana.
coincidência, com a atuação dÓ Banco do Nordeste
O evento, por sua inequívoca e patente impordo Brasil, o BNB que amanhã, 19 de julho, completa
tância,
escusaria maiores comentários, bastando dizer
44 anos de existência. Instituição que foi criada pelo
que foi prestigiado com a presença do ilustre ex-senagoverno Vargas para executar a politica financeira
dor e V~ce-Presidente da República Marco Maciel.
federal voHada para o desenvolvimento regional.
Não poderia, aliás, furtar-me a salientar que é
Este ano, o BNB, dirigido por Byron de Queida autoria desse ilustre pernambucano o Projeto de
roz, prevê investir R$2,5 bilhões, valor três vezes suLei n• 78, de 1992, que, após ser emendado na Câperior ao que foi injetado ano passado na economia
mara dos Deputados, volta a esta egrégia casa para
nordestina São, em grande parcela, recursos obtireexarne, em caráter terminativo, pela Comissão de
dos em fontes internacionais de financiamento voltados especialmente para o atendimento a micro e peConstituição, Justiça e de Redação.
quenos empresários, e produtores rurais. Não é por
Referido projeto dispõe sobre a arbitragem acaso que o presidente da República, Fernando
exatarnente o tema do Seminário em tela-, atendendo
Henrique Cardoso, tem citado o BNB como modelo
aos reclamos da sociedade brasileira e preenchendo
de experiência na geração de emprego e renda a
uma lacuna do nosso arcabouço jurfdico.
baixo custo.
Quem, com grande propriedade, discorreu soTenho o orgulho de destacar também que dubre a necessidade de regulamentação dessa matérante sua existência, o Banco do Nordeste nunca
ria foi o Coordenador NaCional de Operação Arbiter,
apresentou prejuízos e tem-se mostrado capaz de
Dr. Petrônio Muniz, a quem coube fazer o pronunciagerar sempre as receitas necessárias para custear
mento inaugural do evento.
suas despesas administrativas e ainda pagar divi-

mento
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Após destacar a louvável iniciativa do então
Senador Marco Maciel, o palestrante conclamou a
bancada pemambucana a "liderar a luta decisiva
pela aprovação · do projeto", que, ·parece, chegar
agora aos trâmites finais.
Citando Ruy - •Justiça atrasada não é justiça,
mas injustiça qualificada e manifesta"-, Muniz esboçou o contexto em que se deu a origem da Operação Arbiter, uma iniciativa cidadã justificada pela
comprovada ineficácia da Justiça Estatal. E salientou, nessa busca de alternativas, enquanto o Legislativo não se pronunciava a respeito do projeto em
questão, o papel da· sociedade civil organizada:
. .

·~-

.

.

,
. ~Nesses quatro anos, as formas alternativas para a solução de litfgies conquistaram inesperado espaço por brotação espontânea, pçrcurando refletir a realidade mundial de vanguarda e não manter-se na "vanguarda do atrase".
Entre outras ínÍciativas, nesse sentido, PelrÔnio
Muniz citou as conferências; os· seminários e congressos que desde então têm sido realizados, sobre
formas alternativas para a solução de disputa. Citou,
ainda, o estudo de Técnicas de Arbitragem, que passou a integrar os currículos de cursos de pós-graduação em diversas universidades nacionais. da
mesma forma, destacou a Lei n• 9.099/95, que em
seu artigo 24 e parágrafo dispõe sobre a arbitragem
nos litígios de pequena monta.
Rnalmente, o coordenador nacional da Operação Arbiter, após salientar que o Poder Judiciário
"tomou-se aliado desse esforço renovador", siblinhou a iniciativa de criação do Centro de Conciliação e de Arbitragem da Comarca dp Recife - um
centro de justiça cidadã a ser criado pela própria
Justiça do Estado".
"A arbitragem- afirmou Muniz -,como
principal forma alternativa de resolução de liders comerciais, entrou na ordem do dia
para a sociedade brasileira. Chegou para ficar. Como a ecologia e a defesa do meio
ambiente.·
As palavras do coordenador nacional da Operação Arbiter, Senhoras e Senhores Senadores, não
só dão jústo relevo à matéria, como fazem justiça
à louvável iniciativa do conterrâneo ex-Senador e
aluai Vice-Presidente da República, Marco Maciel,
razão por que solicita a transcição do seu pronunciamento, na integra, nos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado.

o

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU DisCURSO:
Amigos e Companheiros,
As jornadas que ora se iniciam constituem antes de tudo
reuniões de trabalho.
Netas incoexistem espaços para devaneios acadêmicos ou
exercfcios de retórica.

Instrumentalmente perseguem três objetivos baSilares:
O Propedêutico - pela exposição didática o tratamento
cienUfioo da matéria sob absolutos critérios de objetivldade;
O Jurídico- pela difusão de méllldos privados altemallvos
para a solução de lidos, sob oslrulura legal previamente estabelecida, colaborando assim com a justiça comum para a melhoria da
prestaÇão jurisdicional devida ao cidactao brasileiro, Hbertando-a
para atuar com presteza nas áreas que lhe são privativas;
O Politfco - por representarem uma demonstração da socledade organizada em apoio ao Projeto de Lei ~ 4.018193, de
autoria do então Senador Marco Maciel, em prol de uma modema
legislação sobre Arbitragem Comercial para o Bnisil, ora em inter-

minável tramftação no Congresso Nacional.
Filosoficamente, como meta síntese. expressa a ideologia
de uma justiça comunitária. fundada na livra escolha. no fácil
acesso. na responsabiftdade e confiança para a solução de Hdes
de forma rápida e econõmica, sem UUgância nem antagonlsmo
entre as partas.
Em resumo: contribuir efetivamente para a busca da paz
social que aspiramos, já quase em extinção sob a violência diária
que todos respiramos.
Estabelecidos tais pressupostos este encontro tarJa necessariamente um públiccratvo, amplo a diversificado. Desde os
agentes on:::lenadores do processo -advogados. membros do Po-der Judlciário e témjcos especializados diversos, até os beneficiá~
rios diretos e indiretos daqueles objetivos - o empresariado, os
trabalhadores, a área acadêmica e o público em geral.
Daí a estrutura eclética da formatação deste seminário.
Daí a presença atuante das partes interessadas. nas diVersas fases da sua ~zação.
Daí a convocação da bancada pemambucana no Senado
Federal para liderar a luta decisiVa pela aprovação do Projeto
Marco Maciel na forma inicialmente apresentada.
Daí o decidido e consciente apoio a esta iniciatiVa por rap-o
resentantes e entidades dos mais ~ressivos segnentos do
pafs, a partir do Vice-Presidente da República e a dimensão in1e-ramerfcana do evento pela honrosa presença da representação
paraguaia e colombiana entre nós.
Dar constituir este Seminário a um só tempo um fato jurídica, econômico. cultural, social e político. Uma universalidade. Um

magnum opus.
-Companheiros,
As nossas jornadas também se iniciam com um olhar nostálgico para o retrovisor volvendo de relance ao passado.
ReViVamos por instantes o surgimento dessa nobffitante
- CfUzada nasCidã-no RE!Cífe d9--Perilani00Co nos idos 1990 e tão
adequadamente cjenominada •Operação Arbiter-.
- Nas Su-as raízes prinleiras, a intertemporaJ lição de Ruy:

• Justiça Atrasada não é Justiça,
Mais Injustiça qualificada e ManHesta.•
Ou seja- a injustiça praticada em nome da Justiça
Determinante da iniciativa, a comprovação pela militância
profissfonal da ineficá~a do monop6Uo de falo da justiça estatal e
a certeza que algo de diferente deveria ~r tepta90 a qualquer
custo. Uma missão a cumprir.
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Na busca de uma altemativa cidadã para o aceSSo à justi-

ça, a -operação Arbiter' corporificou uma outra realidade. A mais completa experiência de "democracia participativa• Já reafizada
em um pafs onda a chamada •democracia representativa• o mais

as vezes não passa de uma contratação.
o Projeto de Lei dessasombradamente apresentado peJo
então Senador Man:o Maciel, representa o produto final de artesanato de excelência, voluntário, transparenta e naclonamente
co-partfdpado pela •rntelfgentizta• jurfdca especializada brasileira.
Por Isso mesmo ressuma democracia, legalidade e legitimidade.
Avalizado por um dos mais respeitados homens públicos

do pafs, o projeto- em resumo franco, procura Inserir o Brasil na
modernidade jurídica exigida por 1.111 mundo em globalização a na
qual, por forças atávicas sempre na contramão da hls1ória, ele
.tanto reluta lnstuclonalmente Ingressar.
Por esta avalandle de razões, nada, repito e raafinno nada
explica ou poderá, justificar quatro anos de tamitação do Projeto
no Congresso Nacional, em vla crucis de ainda longínqua e lncadacooo~.
·
Nada:, reitero e proclamo nada poderá explicar nem justificara imobilização de tão relevante iniciatiVa em uma das Comissões da Câmara dos Deputados por 16 longos meses {de 23-1194 a 14-3-96), com perda do parecer favorável-sem emendas~ do respectivo relator.
Uma legislatura Inteira de abandono na •mafs apagada e VIl
tristeza·~

Nada poderá recuperar esse despertlfcio de tempo Indispensável ao surgimento d9 una "culb.na arbitral• em nosso Brasil,
falta da qual o dir~ito material será apenas •Jetra morta•.

ire oS a9erltes pafticlrlares, sa carente uma eficiente legislação arbitral em pars membro, a despeito do •protocolo de Buenos Aires
sob jurisdição em matéria rontratuar.
E, •1ast but not 1he least", reponta o alvissare iro ante projeto
de resolução do Centro de Conciliação e Arbitragem da. •• COmar-

ca do Recllel
Sim, amigos, um cantro de justiça cidadã a ser criado pela
própria justiça do Estado.
É o nosso Pemamburo na vanguarda da modemldada
É a consagração da Operação Arbiter, na terra mesma
onde nasceu.
A Arbitragem~ como principal fonna alternativa de resolu-

ção de Hdes comerciais, entrou na ordem do dia para a sociedade
brasileira. Chegou para ficar. Como a ecologia a a defesa do melo
ambiente.
Toda esse Imensa conslrução terá porám sido em vão acaso o Projeto Marco Maciel não seja aprovado no Senado Federal
com a reda.ção apresentada por seu eminente patrono.
Uma simples emenda aprovada desavisadamente, poderá
inviabilizar essas esperançosas lnk:fativas.

Acabamos de regressar de Montevidéu, onde representamos a CACB nas ·~undas Jornadas da COmissão lntera-.
mericana de Arbitragem Comercial•. Nelas me perguntavam seguidamente a razão do Brasil não ter aprovado ainda a sua nova
lei sobre arllltragem, há tantos anos apresentada ao Congresso

Nacional?
Como responder a esse questionamento sem faltar a verdade.
como explicar o inexplicável?

Afortunadamente, para a salvação do Pafs, a ~edade civll organizada vive desperta.
COnsda da pretenciosidade do Estado em considerar a
sua Mela como a mais desenvolvida para a solução de litígios e
convicta da obl1gação de utifiZar os melhores mecanismos para a
sua resolução, a necessidade socfal iniciou seu trabalho.
Nesses quatro anos, as fonnas alternativas para a solução
de litfglos conquistaram inesperado espaço por brotação expontânea. proauando refletir a reafidade môndlal de vanguarda e não
manter-se na "Vanguarda do atraso•.
Livros foram escritos e publicados.
Câmaras e Centros de Mediação e Arbitragem surgiram
em várias entidades, em um processo que se acentua..
conferências, seminários e congressos sobre -ronnas aJ..
temativas para a solução de disputas" ocorrem nos maiores centros do País, em uma prática que se consolida.
O estudo de "Técnica de Arbitragem• integra cursos de
pós-graduação em uníversidadas nacionais, em um exemplo a
ser seguido.
A recente Lei n2 9.099/95, sobre os .kJizados Especiais,
dispõe sobre a arbitragem (algo heterodoxamente) no seu artigo
24 e parágrafos, consagrando deste modo o instituto como capaz
de utilização, em lides de pequena monta, o campo de eleição
para a micro e pequenas empresas nacionais.
E o que é mais aJentador. O Poder Judiciário Nacional por
vários de seus destacados integrantes. tomou-se aliado declarado
desse esforço renovador. O SUperior Tribunal de Justiça tem promovido sucessivos encontros para discussão das •Alternativa Dispute

Resolutions" com participação até de especialistas estrangeiros.
As Escolas de Magistratura do Rio e São Paulo lideram a
difusão da_arbitfagem dentre outras formas privadas de solução
de neles.
Isso, sem esquecer os trabalhos do COADEM, com vistas
a operacionalização do MERCOSUL. esta. quase impossível en-
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Por Isso, companheiros de jornada, estamos aqui haja reunidos.

Brasileiros responsáveis, dos mais variados segmentos..
· Cidadãos para os quais o exercfcfo da cidadania não se
confundirá jamais como o giro louvamlnheiro da cortesia. Nem

com palavras de p~anque.

,

Reunidos para finnar sua decisão de lutar para o Ingresso
do Brasil na modemidade das fonnas alternativas de solução da
disputas. conhecendo-as sob enfoques os mais diferenciados.
Pelo magistério dos juristas, pelo pragmatismo empresarial, pela visão da classe politica e peta experiência lntemaclonaL
Reunidos para convocar a bancada pemambucana do Se-nado, mobilizando-a em ação supra partidária para liderar o gran·
de mutirão nacional para a aprovação do Projeto Marco Maciel na

atualleglslatura.
Reuniqos para ouvir dos nossos aguerridos senadores o
compromisso solene de engajamento efetivo na luta a ser tmvada
no Senado Federal - reduto derradeiro para a decisão de uma
campanha já histórica, onde o_vencedor ou Vencido terá apenas o
__ nome: a nação brasileira.
Reunidos para proclamar a confiança de toda uma comunidade em um homem _singular, aqui hoje presente, para reafirmar
com o aval do seu depoimento e o peso da responsabilidade do
seu cargo, a permanência da relevànda da matéria objeto desse
encontro para o Brasil e os brasileiros.
Por tudo Isso, nada, repito. nada poderá justificar ante a
história de lutas de Pemambuco que uma campanha desse significado venha se extinguir em palavras sem ações. naquela -apagada e VIl tristeza•.
Se ocorresse tal hipótese ..;. inadmissível até de ser pensada, a responsabilidade para a omissão- •esse crime que se pratica não o praticando", será intransferivelmente nossa.
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O apelo para esse compromisso de pemambucanldade e de
brasilidade encerra as palavras dG abertura deste magnifico e invulgar esforço comunitário capaz de reunir tantos cidadãos brasileiros

na busca de seus próprios rumos; braSileiros co~entes de que a
sua Nação jamais conciliará "demoaada forte com justiça fraca•.

00605

sancionado pela própria mão que há quase um lustro o apresentou ao Congresso NacionaL

Com a pompa e a circunstância a que faz jus.
Muito obrigado.

Discurso pronunciado por
DR. Petronlo A. G. Muniz,
Coordenador NacfonaJ da

Companheiros de jornada,

As palavras antes proferidas haviam sido preparadas para
o cumprimento da noSsa missão neste conclave.

O inprevisível - aquno que sempre acontece - aconteceu
e temos de assinalá-lo. A Câmara dos Deputados finalmente
aprovou o Projeto Marco Macief, rejeitando, no Plenário, as onze
emendas que o corllpromatiam inemedlavelmente.
Uma Vitória esplendorosa a comemorar neste evento, agora memorável a todos os títUlos.
A etapa final do Senado, awlla revigorada pela urgência na
bamllação naquela casa. Não há mais nenhum minutos a perder.

•aparação Arbiter"' na abertura
do Seminário •Fonnas Alternativas
Para Solução de UUgiOS"
em 3 de junho de 1996, no Redle.

O SR. PRESIDENTE (Totó Cavalcante) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encenar os
trabalhos.
Está encenada a sessão.

Provera Deus que este Projeto de lei, por tudo marcante.
mente diferente mantenha esta caracterfstica até o final - seja

(Levanta-se a sessão às 1Bh28min.)

ATA DA 148 SESSÃO DELIBERATIVA ORDINARIA, REALIZADA EM 17 DE
JULHO DE 1996
(Publicada no DSF, de 18 de julho de 1996)
RETIFICAÇÃO

'

Trecho da. ata, à página n° 12362 e seguintes, que se
republica por haver saído com incorreções,
······-····················································--·················-

PARECER N° 418, DE 1996
Da Comis!ilo de Con5tituiçlo. Justiçz e
Cidadania. sobre a Proposta de Emenda i.
Ctm:>titUiçló - 30, de 1996, que "modifica o
onrgo J I e o Tim!o ~7!/, _('apiwlo J/l, Seçdo /, da
Consmmçdo F'~deral ~ o anigo 60 diJ Ato das

ne

DupculçiJes C'ons111ttert'lnal.' Tran.nttirras

8

1 • Relatório

A Proposta de Emenda ii Constituição n'" JD. de 1996. vinda da Cãmara dos

•

Deputados e de iniciativa do Presidente da República. altera diversas di~ições de nossa

Lei Maior relativas i educaçlo, particularmente as referentes ao ensino fundamental c i

RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂ."''TARA

reparriç!o de responsabilidades entre os níveis de governo.
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O seu ut. .t• acrescenta novo inciso ao a:t 34 do
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constitucional

1. os unpouos relativos a opençOcs sobre cim.ll:açJo de men:adoriu e sobre

pm.oendo a possibilidade de intt:rYençio fet!enl no estado que descumprir a aplicaçlo: da.

PJ(:Stações de serviços de tnnsporte interestadual e intcrmunicipal e de comunieaçjo,

te;'(to

recata mi:lima de impostos. inclu.idas as origilllda! de tr.tnsfertnau. na manutençlo c

inclusive: a parcela devida pelos estados a
151, im:iso IV).

SCU$

municipios (art. 155. ii1Ciso J, alinea b cfc

ut..

desenYolvimento do ensino. como~ o att. 212 da lei Maior.

r

2. as nrufCJCuciu CQ!ISÓruci~ da-l:niio aos estados, Disal!O fedml e

da iniciatiVlL O primeiro reafirma a obriga~ e 1 pruidadc do msino fundamentai

municipios. reluivu ao produto da amadaçJo dos impostoJ sobre rendai e provemos de

Dois

inciso~

do att lCII d& Constituiçlo Federal sJo modifkados pelo ct.

Pm. u pessoas que nlo tivenm

~

ao emino fundamental na idade adequda fc

mwido som~ o principio da gmuidade. Ii o scguDdo inciso inlrirui a prosrcuht

qualqcu:r rwuteza e sobre produtos indtwria1izados (art. l59. iDciso l. aliDe:U a e b, e

• inciso li).~

umvcna!tz:&çio do ensino mêdio gmuito.

A distribuiçlo dos recursos de .;ada fundo se &ri de

O

C.:~nsn~i;.lo

e

vt.

:;o da proposta altm a redaçlo dos parágrafos do

~res::ema

mats

outro~

art. 211 da

dois. Dessa fonnL sJo intrOduzidos, corno

propoS11os JJ. fun.;;lo redistnbunva c supletiva da t'niio, os principies de- equaliDÇio de
•'POmlr.Uiades cUucacaonais e de padrlo mínimo de q111.lícbde do ensino Os mwucipios
jle1maneeem com o dever de aruar prioritariJmenre no eTisino fundanmtal Sua açlo

forrzla proporciorW ao

n~ de alUDOJ rnatticulados DU ~de tMiDo de cada estldo e de seus mWlicipios.
Caberi à Cnilo complcmaltat os n:cunos dos Msdos quando. 011 Sllll distribuiçlo. nio for
~gjdo um valor IDinimo por alUDO ddizlido pan IOdo o pais. Scri tmlbtm dever da
Uni!o apliat o equivalenu: ao mil1imo 4c l~ da sua Wlcubliio de ~
.acionW. c011fomte o art. 212 da CO!tS:IltuiçJo. i eriadkaçJo do analfabenwo e 10

ensino fund:ame:atal.

pMntiria dei:o:a de ;er ~=d& tllllbem no ..ensino p~lar'". c pusa a sl-lo nn toda a
educaçio mfantil Os ~ e o Oi.strito FederaL por sua -vez. deveriD atu1t

prioriW'Iamente no ensino fundamental c médio.

E pm.;m

tambem a colaboraçlo de

estados e mun1cipios na umvers.aliz&çlo do ettS'Ino obriga:.:~ rio.

Em um pruo de ciDco
tk. acordo com o art 4• da PEC em epignfe. o§ 5"' do art. :!1:! do texto

cocstitm:ional. passa & ter novt. redar;Jo. Assim. ê eçl~:~ida da tei Maior a pouil:tilidade du

anos.

os governos dcverto. de fonna pcosressiva.

ajumr suas coatribuiç:Oc::l101 fuados. com o proJIÔSI!O de pntllir um ~p:adrlo minimo de
qualidade de ensino", mediante mn disptDdio por aluno definida rtKi~

empresas decluzUm; do nlor devido do salirio-edac:açio o que ror aplicado no ensino
fundzmental de seus emprq;ados c depnldenu,.
L'm pc:ree:naW %lliainlO de 60". dos r-ecursos de cada limdo será destinado i.
D!,venu mudanças sJo pmmovidu pelo art. S' da

iDi~;:iariva

DO anigo 60 do

remunençio dos docetrtesd_CJ ~~'"em e:!etivo excrdcio do magistirio~.

Ato du Dispos~Ocs Consti.tueionais Trmsitóriu. Sos dez primeiros ~da prornulp;lo

da Emenda. os entes federado~ destina:to 10 ensino ti.mdarnentll o minlmo de 6m'. dos

rccu:sos ~ vinculado$ pelo m 212 da Consrituiçlo. de forma ~ promover a saa
~e rc:munerv' coadi~ os seus doccires.

Finalro.enCe. o ut. 6" veda o 'CISO de medida pa:Msória na regtllamentlçio de
todu as disposiçf5es. trawfas pela PEC 30196.

Ê cri '\do, no imbi!O de ada tmdo c do Oisttito F~ um "Fundo de
Mmul'C'DÇio e De:senvo\Wnc:ato do Ensino Fundamental e de Valoriz.açlo do MaJinmo'",

Cabe apontzr ainda que a Cirnua prorn<wcu diversas airmç&s na proposta

ce:gulamentado por lei. Sua finilidadc é a de vi'abilinr de forma mais eficaz a açlo

origmll do Presidm!C da RepUblica. mantendo. mrretlnto. os seus pnncipios essenciais.

a

se:t

do poder. púbfu:o na ofcra. do ensino !uncbmntal. de acordo com a rcpaniçlo ck

A!Cm das alterações. que chegam para a análi~ do Senado. na ronna da PEC j0/96, a

responsabilidades eatte as unidades fedendu ~ na

redaç:lo proposta 10 m.

Clmara decidiu manter', conrrwzmenre l proposta original. a redaçlo arual do a:t. 206.

21 I da Constituiçlo. c !11Cdiante o uso dos recunot que sedo vim:u.lados • esse llM:l ck

inciso IV. que tma do princípio da ptuidadc do ensino pUblico. e do :m. 208.. incisos EV

ensino.

nD'o'&

e \11. referentes aos de:-.-.:n:s do Estado, rcspccri...amerue. com. a eduaçlo infll\tit e a
Cada "Fundo de ~111\utençio c Oesenvo! ... tmcnlo do EnsmQ Fundunental e oferta de progr:mw sup\eme:n~ares de apoio ao ensino fundamental. A mudança wgd"ida

de Valoriz:açio do MaglStenO- ser& composto pelo percentual de, pelo menos. 15o/. dos para 0 an. 207. sobre 0 pri:lcip~o da aUKJnom.ia uni"vez:siriria. puwu a constituir proposta
segui.nld recursos:

C$flCcifica.
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EsQdo. mas. tunbêm a da frequência à escola. ?or ourro lado. a menopio i h-ratutcbde e
redundante. uma vez: que ela obviamente nio se refere is instituições de enSlno pri\~
mas aos estabelecnnentos oficiais. nos quais. por força do inciso IV do art. 206, o enstno J.i
ê~tuiro.

:u. A i:nter"Ve:~çJo' fcdcralaos estados
estados c:onsritui uma medida

Com efeito. a proposu original do Podcz' Execunvo incluia o ..prê-escola("

extmna someftl't: prevista em situa.;Oes e:rup:ioaais. Tanto é .usim que o .ut. 34 do 1exro

junto ao ensiao médio no principio da ""progressiva universalização... ComO a Cima:&

O tnstnuncmO da imt:rmlçlo

feder&~ llO$

~c;nal adota o principio &~ ~ nio-intm'CII~. apomaodo a seguir •az&:s_

opcou por nwttcr .a generosidade eonsritucional. inscrita no inciso rv do an.

~dt~.

estipular

::os.

de

o dever do EsadO aa ofena da edueaç:io infantil (atmdimmto cm crcchcl c pn:..

escolu às crianças de zero a seis anos de idade), o ~to su&erido pela PEC·30196 .ao inciso

o

R manteve uma redaçio de smtido equivalente iqucle em vi;«. embora usando um termo.

WUDto comida Da PEC 30196, Em primciro lugar, J;!.i a razio di eqüidadc de tmamcnto.

"uaiversaliz.aç.io... mais agradivel do que o atual. -obrigatôrio-. Por iuo. ainda que a

O art. 35 da Constítuiçlo. q~ae tnra da intenrcnçio de: estados nos municipios. tambbn em

mudança resultante seja de pouca relevincia. nJo hi mocivo para apresentar-lhe objeç&s.

Dois motivos. entmanto. ~emendam a manutenç.io da medida sobfe

cama- cxcepcion.al. pmi essa possibilid&de l'lo uso de '"do tiver sido apliado o nrinimo
exigido da~ m_uaicipll na rrwnuençlo e dcse!lvQl-.imcmo do ensino". A proposa. da
- A rcjeiçlo da Cisnata 1 proposa. de mud.a:nça dos ineisos IV c Vlt do :ut. 201

PEC viria assim c:orrigir uma omisslo do tcctD cocstitucional. Afulal,. que ruiÕ !tsveria
par& que O

cbcwnpiimtato da

d.Mda ~dos ~edUcacionais

DO

cnsiDo seja

collSldc:rado uma falra mais ~ qumdo cometida pelo anmicipio? A prõpria
~castituiçio é clara ao definir. em seu art. .21. inciso IV, que é da competincia romum. da
l"mão. dos esndos. do Oismlo
i

cu!~

Fcdm~l

c; dos mun1cipios. ~proporcionar os MC'l~ de acesso

a educar;io e ~ c1~a ~.

s1o ll,uestiottiveis. Otda .a relativa CSCtiSC'% de recursos. a i11ieiariva original

tentoU

estabelecer prioridacle para a popubçio de menor renda ~ atendimento cm creches U
crial!ç.ls de zero a tres mos c
ensizlo fulldamesttll

d:c

QOS

~ supl~ de

apoio

o que parece SCMilO. Contudo. submetemo-DOS t

que essas medida fazem

~

~

euudanta do

visJo prcdommame

da polítiça educacional. deixando as referidas

<iisposiç«s eonsúfuçion.ais como prizldpios prognmirieos. aimi.a que de rcalizaçio
~..

Por outro lado. se. como hi C01UC'IISO em se afirmar. a educaçfo escolar ê
fator essencial para o desenvolvimento da pessoa e do pais. assim como pua a rcsolur;Jo
dos nossos tradicionais desníveis

~iais

e regiouis. nJo pode o descumpnrncs~to do capw

Jo ur. !12 da C.m.a :'ola;na pelo poder pUblico estadual ser ncgli~.

~mbora exista a

As ~

proposras ao .ut. 211 s.lo de swna imponim:ia. Embora<

possibilidade da rcsponsabili:zaçlo da autoridade cOmpetellte. a previsio de um mecanismo

papel supletivo e redi::tributivo da L'nilo em relaçio aos estados. Dis~to federal .

c::.;m:mo como a intetvençlo federal pode constituir um fator de irtibiçlo qtwlto a um

IDilllicipios ji seja norm& eo!Utitucioaal. existe uma C'CI'tl indcfutiç.io

c:"enrua.l descumprimento da nom~a constiruciOlt&l.

que devem orimti.·la.

A

~

os parirnctro

inieW:iv.t._ em müise acata ao introduzir os principios d.

":cqualizaçio das oportunidade- educacionais.. c do "p.adrlo minimo de qualidade &.

ensino.. como critêrios dos procedimentos d2 L'nilo. A proposito. o Senado F.:-der.d. cm_
seu S11bsrirutivo ao PrnjcOO de Lei de Oirctnus e Bases da Edueaç;lo "'acional. esteve

atemo i qucstio c msL.ruiu tats cnterios como nortc:tdores de todas as transfcrtnc:tas de

"""""·

2.2. O dever do Estado c:om a cdueaçJo

A PEC 30196 propõe a altmç.io dos incisot I c Ir do art. 201.. que ttm dos
deveres do Estado pm: com a educaçio. O inciso l diz que o t~tSino fund.amental é
obngatõrio e gr.Wito inclusive p.ra os que a ele nJo

ri~

acesso na idsde prõp1ia._ A

alrcnçlo proposta esclarece que a grullidade do ensino fundamental deve ser sannrida.
mas sua obriguoriedade n1o pode ser imposla pelo Estado a pessoas que pzssaram da
1cbde prôpria de euni.-lo. Isso promoveria um chlplo eno do Estado. O primeiro. qlWidG

deiXOU de ofet~:cr:r condições para que;. c:riança ou o jovem pudesse ter acesso i educaçio.
O

~o.

cdueadores. TratJ.-se do uso da e1tpresslo ..i:n.ftll() ~lar-. que reduz a c:omp!c:<udade
do proeesso educativo du c:ri.anças de qu.atto a seis. anos de idade. Assim, C adorado o
eonedto mais amplo. já wacrido pua a nov.a LDB. de ..Cliucaçlo infantil... que inclui a
prê<seola c a educ:aç;lo ofereci-da .uC os

pdSO..

n~

easot.

o.~ino

ê um

nlo seu dever-. Pot'ém. um deslize na redl.çlo foi responsivel por uma

ambigüidade que: qon. se pretende corrigir.
A altmçlo proposta para o inciso

suril e. a

rizor. ate desr!ecessiria. t

anos de idade cm estabelecimentos

L'ma omiss.lo do :mW texto constitUcional é comgi.d.a pelo § 3• ~cnrado
ao àtt. 21 l. Embota a Constituição teaha trat.ado das comperentiu cspecifieu da t:ndo c
dos lml.llicipios. os csw:los c o Disuito Fcdenl foram esquecidos, A PEC resolve o

problema c estabelcc:e.

ni

m

cspccifieos. eomo :as ettd\cs.

ao obngar pessoas. is vezn atC em idade av.anç&da, a freqüenur a escola.

Certzmente. nJo m ess.a a intençlo dos constituintes. Afinal
direitO da

A nova tcdaçlo proposta para o § Z" do an. :m c:Ofrise um1 imp:re.:isJo
terminolôgica do texto atual, originada do recente tratamento dado ii materia pelos

COJtiQ

prioridade destes cnres fcdemios. z aruaçt:o no ensino

fuodamcmú c mêdio.

lbGtdonada a f6mtula ..progressiva cxtens1o da obrigatoriedade e ptllidadc ao ensine

Euwncnte por tctc:m eompcrenc11 eollCOil'CI\IC cm rebçlo ao t!lSlno

que

n:Xdio.. por .. progra.siva Wlivcna1izaçJo do ensino medio gmuito... Ora. n..ana visAI

fimdaniCntal.

realim, só cabe pensar em wUvenalizaçio do ensino mêdio se cm for obrig;uõrio ,

cstabclcc:c: o § 4• sugerido para o att. 21 t. Dessa. forma.. pi'C'!Oldc:-SC c'o'imr que fcnõmcnos

P"Wito.. A idêia de "ucivm.aliDçio.. nio impliça .apenas a obripMiedade da ofcm. pelt

eornuns como a dcsarticulaçJo de imciariva.s e a omisslo de responsabtlidadcs pccjudu~uem_

cSUdos c municlptos devem definir fonnis de eOliboraçlo no sctor. o
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a oferta do ensino obrigUório. Em alguns estados. essas fomus

rk cobboraçlo ji vem

sendo insótuidas. coca resultados prornis.sores. A transfonmçao do principio em
. mandamento constitucional repr=mni um fottc estimulo ao , envolvimento mais

conseqllenrc dos podere! pUbJ!ç:os municipal e estadt!Z na oferta e na qualidade do ensin1
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soluçio lipida e vi:ivd. não apenas em temos 1ó:nieos mas tambêm politicas. para
r.esolvct' a

que~t!o..

o desequilU:nio se manteve pn.titameme inaltendo 110s últimos anos..

Assim. em t99S, a Unlio aplicou m eduaçio superior cerea de 3.5 vezes mais recUISO$ do
que no C!Uino fundan:tental, excluida a parecia esw1tW do

~o-cduca.;:lo.

fundamentaL
Mas 1 premência. dos problemas do ensino fundamental. nJo tanto cm termo:
de wgu,

tDa$

prmtipalmcnte de eficicia.

Wae soluções profundas, que-envolvam todo:

os niveís de governo. A proposta. de cmcmh constitucional em apre;o tem condlç&s de k
A mudança proposta par.a a redação do § SO do art. 212 do texto
constitucional tem por fim fazer da c:ontribuiçio social do s:~lirio-edueaç!o uma fonte: de

recurSos e:\clusiva de financiamento do ensino fundamcnl3l ptíb/ic().
impossibilirada

tomu um passo de grande imponància nesse

aspectO.

e sua inieiariva &:monstr.a ~

empenho do Pode~ E.'l:ecutivo no combate aos niveis alannantes de insucesso no et~sino

?ortanro.. ficzria · obrigatório.

a dedw;Jo, pelas ~P~ dos va~ devidos do saliri~>Cducação.

mediante aplicaçCcs feitas no ensino fim~ de seus em~os e dqM!ndentes. ~
razões da iniciativa são procedentes. Como & fiscalizaçlo ê pntieammte impouivd. dada

a

~

do meio

empreWi~

o uso da alternativa tomou-se objeto de inUmcras

recursos pUblicos que o pais destin& ~ área educacional ni!o sejam os ideais. tambCm nio
chegam a .set' reduzido$. Atingem ccrca de 23 bilh&s de reais por mo. Em 19')0, de acordo
com dados do IBGE. as despesas educacionais com educaçlo

imgularid:ades. n:5p0nsiveis por uma significativa perda de recursos.

tcp\'eSCTitzram

3,3% do

Produto !nll:mo Bnno. Esse valor é semelhante ou superior a de paises eomo a coma do

Por outto lado. cmbcKa o acesso

aO

ensino fundamental Püblico esteja

Sul (3,6%). a Espanha. (4,4%). a Cllina {1,3%} (UNESCO StotistiMI Yearbook 199./) c

pntica:nente unive:sal.izado. a faeuld.de da conccsslo de bolsu de estudo pc:las empresas

TalWan (3.~) (Briu:mnica Book.

traliSí'ormou-sc era wna lórma de stlbvençlo ao ensino privado. Isso contraria a DOrma

rápido desenvolvimentO ceonõmico com a c:r=nte eficiência de seus sistemas

inscrita no art. 213 da COnstiruíçlo. que detennina sm:m os recursos. püblicos destinados
U escolas púhUQs. com u exceçaes das escolas ccmmritirias. confessionais e

como ji se tomou. um trufsmo afirmar, e que gastamOS mal. Assim. ainda que insuficiente.

filanttõpias que obcdecc:rem a determinadas condiç~ entre as qua\5-a de comprovarem

o volume de

finalidade nlo lumti.Ya.

resultados. mais cfiazcs. Coarudo, a sobreposiçio de ilriciarivas, o uso de eritirios

educacionais. ate hi pouco
I'ÇCUI'S05

of the Yl.'or 199./), que~ Ult1mos anos ~m associando
reJ3livamcnte auasados. O grande problema brasileiro.

tempO

que o pais aplica cm edueaçi!o deveria ser capaz de

pn:nnm'Cl

.aleatórios nu disuibuiç.5es. • _debilidade dos PfOCeSSOS de avaliaçJo de resultados c o peso
Em viita de:ssu tuõcs. pam:e-nos caneta a decisão da Cãmara dos

cxcess1vo das

estrurur&S

burocniticas comp&m um

ctr~irio

que devora, sem dó. grande

parcela de nossos recursos educa:cionais. A E'EC :;0196 n!o tr.IZ ii sOiuçlo pua todos esses

Depuwios ~bre 1. a:mria.

problemas. Por6n, promove w:na

dose. poucas vezes

antes

vista. de racionalidade e de

eqilida.de na administr.tç!o dos recwsos educacionais.

2..5. O fimdo de apoio ao ensino fimd.mtentll
Por fim. o art 60 do Ato das Disposições Con5tirutíonais-Transitórias. O

A medida tem o mérito de estilic:lccer um pll'imctto pan o principio de
co1aboraçlo entre o estado e seus munidpios no que diz n::speiro i responsabilidade pela

mmciamalto arual diz:

ofefta do CMino fundamental. Hi munieipios que quase rcnuneianm à oferta do ensino
obrigatório. Inverwucrue. alguns poderes públicos estaduais. sob a bandeira de uma

"Nos pnmerros de: anos da promui1JOÇdO t:h Consrimiçdo, o {JO(k1'
público d~11VOh't!:l'á afoi'Ços. com a m<~b1fi::oçdo de rrxhs os st:lON!S

municipa.liuçlo mal com~da. anwn de fonna 1otalmentc i~ar no que se referr

da :rot:ttdade e com a· opl/caçdo d~. pelo rm:nos. cff'l[IH:nta fJ01'
,·enra dos. I'!!Cili"$O:S a q11c ,çe I'Y!ji:~ o arr. 212 da C'ummilirçikJ.. para climmar o
,;mafjaMusmo e rrnn.'t!Nltfl:ara <nslfW jilllfiomt:ntal.

crganr:~:~dos

ao apelo a esse nlvel de ensino.~ inowções propoms pan. o ut. 60 do ADCT punirto o
erttes fcder2dos que não se empcnbarcm cm suas obrigaçc5cs no sctor com a perda de un

valor significativo de suas receitaS.

Porôgrafo rínrco. Em tgrtol pra::JJ. os unM'I!ritJodcs priblicas
Jat:entrait:ardo 51/.:tt arn•rJodc~. de ~~l<io !I esrcntltu ,ç11as rmrdadr:.t de_ ~nsmo
.t11penor ãs culaJes ik matordrnsrdadc po;mloctrJnal".

Como diversos levantamentos 16n comprovado. h:i enormes dis~ nas
sendo desrespcilado. Os estados c os

gastos por aluno do ensino fundamcntal_entrc as regi3cs do pais e ate dentro do me5mo

municipios. que tradicionalmente atuam na ofCftl do cnsiJio fimdamernal, cncontnlm·sc

estado. dependendo da matricula na rede estadual ou municipal. As medidas aventadas na

O disposto no ''aput do artigo

'o'em

r~:alidade.

nwna sin1a1çio mais eonfortivcl em rcl2çio a eua. norma. embor.a o seu d=mprimento

E'EC corrigem essa

nJo seja algo incomum._ Já o poder público federal. de acordo com lcv.mrnmento do

cstabelceimeniO de um valor mimmo n:u;ional por aluno. que aproximará a teaiidl!de dos

Tribunal de Contas da l:niio. aplicou no nivd fundamental. entre 1990 e 199:5, umz mêdia,.

_municipios e estados mais pobres daquela dos mais ricos.

n!o por meio de um nivelamento por baíxo. mas pelo

inferior a 2% de suas despegs de manulençi!o c desenvolvimento do ensino. Coube a
outros ru:ursos. especiiilinentc o salârio-edueaçi!o, vinculado pela Lei Maior ao ensino
fundarnenral. C"litzr que os dispendios da l!nilo com esse nivel de e=sino se

reduziss~

a

um valor infuno.

Os

fundo~

de apor o ao ensino fundamenrallêm nanueza menuncnte cont:ibil.

de funcionamento semdhante ao dos fundos de participaçio dos eStados e dos municípios.
Assim. os repasses ·serão :wtomirieos. sem a inrervençio de criterios aleatôrios.. Os
re<:ursos disponíveis em cada eslado serão rcpuridos enm a rede estadual e zs redes

A cxplicaçio desse fenômeno ê butanle conJrccida: a Uniio possui uma
YaSQ

municipais de forma propordonal w nUmero de alunos matriculados em cada uma_dclu.

rtde rle instituições de: educaç!o superior. de can manutenç!o, corn a qual vem

C<imprometendo a. maior pane de ~

educaci011•is. · partieularmcnre os

A Uniio t=ri o impomnte papel de definir o valor miflimo nacional por aluno

originirios da. fonte orçamentiria relativa a "'mantdençio e descnvolvimemo do ensino...

c: de complcmenti-fo em cada csrado eujos recursos n!o sejam suficientes para <~.Tingir

Como seria um equivoCo promover cortes drisricos no finMciamenlo dessas instituiçiks.,

.1quele patamar. Segundo ci.lculos do

<k jPDdc: ímponineia para o pais. e a nossa sociedade nio foi capaz de

um valor minimo por .l!uno de_ RS jOO.OO. a Unilo desembolsari cerca de SSO milhões de

recmD$

encon~tar

uma

Minisr~rio

da Educaç:lo c do Oesporlo (MEC). para
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rcW.. Essa forma de apoio da Uniio. que poderi. ~isir mais rteursos. à medldi

que-Se

Entretanto,

proporcton..

seria disnecessirio vedar o-~ d~;.; insttumcn:o juridico na

esrsbclecc:r um valor mi.nimo por a!wtO mais elevado. rtpn:senta u:na disposiçlo m.W

regulamenta;io das mudmç&s constiruàonais sugeridas pela PEC :;0/%, como prevê

eficaz do que a exigCncia de q,ue o poder público federal aplique no ensirlo fundamental c

:ut.. 6•. O an. 246da Constituição Federalji determina:.

seU

no o:omba1e ao analfabetismo o equiwlarte a pelo menos 5,4% de sua receita liquida de

UÉ v~ o adoçao de m~ida pi'DVisõria na l'f:glllatrrclll~iJo ck rmigo
da Const1rutçdo CUJa redtv;do unha s1do allerado po,. nreio d(: ~
promrúgadaaptmtrdd99S. ~

impostos,. como detc:mtina o§ 6"' p~o ao art. 60 do AOCT.

Essas medidu de imparcialidade deverlo atingir duramet~tC a pritica de se
privilegiar, na alouç.lo de
mais influentes.

~

recursos. pela UniJo ou pelos e5wlos.. u

u.aidadcs

fcdendii

necessidades dos estudmtcs. no conlexto de cada realidade

COil!l:ituirlo a diretri% obrigatâria da distribuição da maior pm:ela de reaasos.

Portanto. o disposzo no
ro:laçlo que suprime o art. 6'".

inciso
Convêm

dcs~ar

também que a proposta, pela primeira vez. ataca de fonn

ampla o gmre problema do baixo Dlvd salarial dos professores do ensino

fundamc:ma

panii:Ulmneme daqueles que e."tetean sua profissio no imenso interior do pais. Se o_
salário minimo natíonal calculado pelo Ministerio da Educação e do Despono nio

e alto

m.

6• da PEC constitui um- e~ de zelo..

dispensivd. de acendo eom a boa técnica lr:gislatiw.. Por isso. sugerimos uma em~ de

vn do

cm:: esclarecer ainda a mençio feita no ~o art. 6'" ao

att. 201 do t~:xto constitucicnai.

A ~ original do Pn:sideme da

anw..

a redaçlo
~ss!m, a mençlo 10
reftrido incisa foi feita por e11g1110, como bem comprova a fómwla final do art. 6• ...com
Rq!Ubliu o a1temw.. A Cimlra optou por mana

redaçJo dada por esta Emeocb Coostitucional.. • · que c:ertamezate n!o pode abranger

disposiç&s nJo alteradas.

pua detenni!lados esudos e municípios mais ricos. poderi representar um. extr.aordinirio

únpac:to positivo paru docCncia na-maiOr Pane das unidades federadas.

Por outro lado._julpmos correta a decisJo da

Reconhecer o valor da iDiciaDv.a não sisniflca. ignorar os seus desafios. As
tnnsfcrtnci~

de reeu• >OS DO interior de cada estado que a medida pode &erar. em prol da

l'eCUrSOS

é o nUmero de alunos ·matriculadOs.

0

Ji a lenr.uiva contida na proposiçio ori~nal de alterar a redaçã:o llo inciso

levanwnento desse dado ~isa ser rigoroso. sob pena de perda do seu principio

estabelecimentos of~iais exclui a exte~o. que 1r.1dicionalm~nte jil:
instituições pUblicas.

scrzr nos demais lliveis de ensino. desde a questio mais

[V

do art. 206 é de fato d~ uma va que o principio da grafuidalle do enilllo cm

eqilitativo. Alm disso. scri precíso administrar com especial hahilldade os efeitos que a
medida deveri

a respeito das

o bastante para compor uma emenda especifica.

eqilidade. devem exigir a compreens!o de alguns municipios mais ricos. que -áe fatO ~
terto a gauhar com a melhoria geral c mais Wliforme do ensino li.lnd.amental. Como o
eritêrio bjsico de distribuiçio ·de

9mata

disposi~ ori~ propostaS pdo Poder ~ sobre a eduça.çlo superior. A
questiÕ da autonomia universltãria. inscrita no art. 101 do tt!xro constitt1CtCn3l t comple:u.

e ..:ubr:ill":.

pelas

premente dos
Eruun. julgamos q11e a PEC 30196 merece acolhimento, pÓis inlrodutirá

DiYcis salariais docenteS att a necessidade de ampliaçlo da rede escolar e melhoria ramb6n

.1:vanços na edue3Çio brasilein. que j:i sio hi muito tempo reclamados.

de Seus seMÇos.
Apesar da. racionalidade a ser ganha na distribuiçlo dos recursos. as

III. Voto

inov.tções da PEC 30196 nJo ganniem por si -!iÓ uma mudança consistente nos padrões dt
qualidade do ensino fundamental

E preciso que cm ncion~fi:zal;:lo ~estenda~~ órglos

dos siSlemas de ensino e is próprias acaJu. Alguns programas de rd'OJma educacional

Ante as.

~cs

o;postas neste Pam:cr. --e tendo em vista a ine?tistblcia de

qualquer empe-cilho de natureza constitucional que obste a tmnitaçào da Proposta de

:ro•.de

1996. votamos por sua aprovação, na fonna remetida a

estaduais e municipal$ em çUBO, assim como iniciativas do MEC n·o seror. provain que a

Emenda .i. Consrituiç!o n•

comunidade escolar pode ser capaz de gerir com compctCncia os rec=s 'a da destiaados.

eSla Casa pela Cimarados Deputados. com a el!lenda de redaç!o abaiJco apresentada.

desde que os 6rgios respons.iveis dos sistemas de ensino fomeçcn 1 assistência técnica-

adequ;ada. Por isso. no que conce:mc à açJo do poder pUblico. cabe apontar

UID&

confluência de esforços CDIIe o contetido da PEC 301%. as sugestões descc:nrralizantcs c

EMENDA DE REDAÇÃO- 001 - CCJ
Suprima--'se o an. 6° da PEC 30/96. pelas í.!Zões indicadas neste Parecer..

inoYadons propostU pelo C011gresso Nacional para a nova E.ci de Dirctrizcs c Base da

Educsç.lo c dps projctos educacionais d=cldeados por governos sulmacionaU.

Sala das Comissões. em 17·7·96

Para fim.IizM a anilise du questões relacionadu ao ut. 60 do ADCT• .nJo
corutirui um problot11 a supressJo do aru.al parigrafo único do cfupositivo. que traia da
d~centrahnção

das ntividades das

i~ritutÇÕC$

publicas de cduc~çjo ~upenor. De fato, na

medu!a do possi\·eJ isso rem ocomdo c co:mnuar.i a ser feiro. O desenvolvimento do pais
requer

1

e!<pansão da educação superior. >cu apnmorl'mcnro

espacial. Contudo. cabe no momento reunir esforço-s

~p:ciais

C<

sua melhor d1stnbutç!o

para atacar o fracasso de

nosso ensmo fundamenral. respons:ivel inclusive por diversas muelas

ell:t~temes

nos

demais niveis de ensino. O que a PEC cm anãhse mtenciona Cjustamente comsir arsuns
dos mais gnves problemas que a!eram o ensino obngarório.

2.6.. CõliSiderações fmais
A relevãnda das disposições •

ser~

regulamentadas el<ige uma discussJo

ampla e dcmoeritica antes que e111mn cm vigor, o que o instiMo da medida provisória nlo
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14 - Senador V ALMIR CM!rPELO
15 - Senador GERSON CAMATA
16- Senador CASILDO MALDANER
17 - Senador GERALDO MELO
18 - Senador SÉRGIO MACHADO
19- Senador LUCÍDIO PORTELA
20 - Senador NABO R JÚNIOR
21 - Senador SEBASTIÃO ROCHA
22 - Senador JOSÉ AGRIPINO
23 - Senador JOSÉ ROBERTO ARRUDA
24 - Senador JOSÉ ALVES
25 - Senador FRANCELINO PEREIRA
26 - Senador CARLOS WILSON
27 -Senador JOSÉ AGRIPINO
28 - Senador TOTÓ CAVALCANTE
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